PROVERO JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2020

ALGEMEEN
Provero, vereniging voor digitale aspecten van het Omgevingsrecht, is op 25 mei 2009 opgericht.
Het elfde verenigingsjaar startte op 1 januari 2020 en duurde tot en met 31 december 2020.
BESTUUR
Het bestuur van Provero bestond in het verenigingsjaar 2020 uit:
- Monique van Scherpenzeel – voorzitter (tot en met ALV van 23 november 2020);
- Ewald te Koppele – bestuurlid en voorzitter vanaf ALV 23 november 2020
- Casper Cuppen – secretaris;
- Louis de Nijs – penningmeester;
- Hennie Genee – bestuurslid externe relaties en samenwerkingen.
- Lilian Waaijman – bestuurslid vanaf ALV 23 november 2020
WERKGROEP
In het verenigingsjaar is één werkgroep actief geweest. Deze werkgroep heeft zich met name bezig gehouden
met de organisatie van de themabijeenkomsten, het congres en de communicatie. Deze werkgroep bestond
uit:
 Sander Bakker (gestopt per 23 november 2020);
 André Domburg;
 Roeland Mathijsen;
 Silvie Pluim;
 Mustafa Sorkhabi;
 Luuk Vranken;
 Lilian Waaijman;
 Hans van Zitteren;
 Irina Entrop (vanaf 23 november 2020);
 Luuk Fredriks (vanaf 23 november 2020);
 Ruben Veldman.
KASCOMMISSIE
De Kascommissie, bestaande uit Bernd Derksen en Jan Cas Smit hebben de financiën van de vereniging
over het verenigingsjaar 2020 gecontroleerd en hier in de ALV van 23 november 2020 verslag over
uitgebracht.
PUBLICATIES
Provero heeft in het verenigingsjaar 2020, naast de digitale nieuwsbrieven, één publicatie uitgebracht, te
weten:
- Zomermagazine met inhoudelijke artikelen (zomer 2020).
BIJEENKOMSTEN
2020 Was een bizar jaar voor iedereen. De pandemie heeft sinds maart 2020 ons werkende en privé leven
helemaal op de kop gezet. Ook voor Provero is 2020 anders gelopen dan gedacht. Bij het organiseren van
een themabijeenkomst in maart 2020 is letterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de fysieke bijeenkomst de
bijeenkomst geannuleerd. September 2020 is deze themabijeenkomst alsnog doorgegaan via het inmiddels
ruim beproefde Teams.

De jaarlijks terugkerende bijdragen aan partnerverenigingen VVM en Vereniging BWT verliepen ook anders
dan anders. Ook zij schakelden over van fysieke bijeenkomsten naar online congressen. Een actieve bijdrage
is geleverd aan VVM door middel van het aanleveren van sprekers en het aannemen van de rol van
‘moderator’.
CONGRES
Op 23 november 2020 heeft het Provero Congres plaatsgevonden. Met heel veel energie, tijd en
doorzettingsvermogen is het ons gelukt over te schakelen van een fysiek kennis- en netwerkcongres naar een
online vorm. Best spannend, niet precies wetend wat ons te wachten stond. De evaluaties van
congresgangers, sprekers, bedrijven/sponsoren leverde een dikke voldoende op.
Het congres begon met een ledenvergadering, die omwille van de congressoftware grotendeels in het water
viel. In de middag is de ALV alsnog succesvol verzorgd. We hebben nog nooit zoveel leden bij een ALV
gehad. De plenaire opening van het congres begon met een ‘gesprek’ van Andre van Nijkerken en Roland
Willemsen. Beide heren zijn verbonden aan het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De oproep
om samen 2021 te gaan gebruiken om te oefenen in de regio kwam duidelijk over.
Vanaf 11.00 uur bestond het congres uit een uitgebreid en gevarieerd programma waarin ruimte is geboden
aan 18 presentaties/workshops. Een tijdsblok is speciaal ingepland voor de sponsoren van het congres,
waarvan 5 bedrijven/samenwerkingsverbanden van bedrijven gebruik hebben gemaakt.
Anders dan ‘normaal’ was het congresplatform, de tool, die wij ingezet hebben. Speciale functies zoals een
netwerkcarrousel of de virtuele bedrijvenmarkt kwamen niet altijd even goed uit de verf. Erg positieve reacties
kwamen op de centrale ontvangstplek waar ‘de dames’ van Provero zorgden voor een bijzonder
congresgevoel.
WEBSITE
Op de site is alle nieuws over Provero, de publicaties en de bijeenkomsten te vinden. De aanmeldingen voor
de bijeenkomsten en het lidmaatschap lopen via de website.
OPERATIONEEL
Provero blijft zich verder ontwikkelen en professionaliseren. Het functioneren van de vereniging is hiermee
kwalitatief verbeterd als het gaat om kritische verenigingsgegevens.
Medio 2020 is een verzekering afgesloten voor de bestuursleden. Hiermee wordt voorkomen dat zij privé
aansprakelijk worden gesteld voor zaken die zij met alle goede bedoelingen uit naam van Provero uitvoeren.
Deze nieuwe verzekering is terug te vinden op de balans.
AANTAL LEDEN
In 2020 hebben 3 individuele leden het lidmaatschap beëindigd versus 3 organisatieleden. In hetzelfde jaar
heeft Provero 2 nieuwe individuele leden verwelkomd. De ledenaantallen zijn als volgt verdeeld:
Type lidmaatschap
Aantal op 1 januari 2020
Aantal op 1 januari 2021
Organisatie
90
87
Individueel
57
56
Student
0
0
TOTAAL

147

143

LEDENVERGADERINGEN
Op 23 november 2020 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze
ledenvergadering is de begroting 2020 en 2021 vastgesteld door de leden. Verder is decharge verleend voor
verenigingsjaar 2019. Tot slot is voorzitster Monique van Scherpenzeel na 8 jaar in het bestuur te hebben
gezeten, afgetreden. Ewald te Koppele heeft de voorzittersrol overgenomen van Monique en Lilian Waaijman
van Rho Adviseurs is toegetreden tot het bestuur.
Een doorkijk naar de toekomst is geagendeerd met een oproep aan leden om mee te denken. Het idee is om
met een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de leden, de Provero Werkgroep en het Provero Bestuur
in een aantal sessies te brainstormen over de koers van Provero de komende jaren. ‘Denktank Provero 3.0’
dus.

