PROVERO JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2021

ALGEMEEN
Provero, vereniging voor digitale aspecten van het Omgevingsrecht, is op 25 mei 2009 opgericht.
Het elfde verenigingsjaar startte op 1 januari 2021 en duurde tot en met 31 december 2021.
BESTUUR
Het bestuur van Provero bestond in het verenigingsjaar 2021 uit:
- Hennie Genee – bestuurslid externe relaties en samenwerkingen en a.i. voorzitter vanaf 27 mei 2021.
- Ewald te Koppele – voorzitter, tot 27 mei 2021
- Casper Cuppen – secretaris;
- Louis de Nijs – penningmeester;
- Lilian Waaijman – bestuurslid, bijeenkomsten.
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:
 André Domburg;
 Irina Entrop;
 Luuk Fredriks;
 Roeland Mathijsen;
 Silvie Pluim;
 Mustafa Sorkhabi;
 Meryem Tas (vanaf 21 april 2021);
 Ruben Veldman;
 Luuk Vranken;
 Lilian Waaijman;
 Chris van Wegen (vanaf 31 augustus 2021);
 Hans van Zitteren.
KASCOMMISSIE
De Kascommissie, bestaande uit Jan Cas Smit en René Kleij hebben de financiën van de vereniging over het
verenigingsjaar 2020 gecontroleerd en hier in de ALV van 27 mei 2021 verslag over uitgebracht.
PUBLICATIES
Provero heeft in het verenigingsjaar 2021, naast de digitale nieuwsbrieven, één publicatie uitgebracht, te
weten:
 Congresmagazine met inhoudelijke artikelen, ook online verschenen.
BIJEENKOMSTEN
2021 Was wederom een bijzonder jaar. De pandemie heeft sinds maart 2020 ons werkende en privé leven
helemaal op de kop gezet. Dit heeft ook in 2021 impact gehad op de bijeenkomsten van Provero.
 27 mei 2021: Online editie van het Provero, waarbij de sprekers, bestuur en werkgroep van Provero wel
zoveel mogelijk aanwezig waren in de ReeHorst. Er waren 175 deelnemers aan het online congres.
 4 november 2021: Online editie van de themabijeenkomst in het najaar: Masterclass “Hoe maak ik een
omgevingsplan”. Deze themabijeenkomst kon rekenen op 59 deelnemers.

 De geplande dagbijeenkomst van 14 december 2021 is doorgeschoven naar het voorjaar van 2022, omdat
het oplopende aantal besmettingen en de aangescherpte corona maatregelen een live bijeenkomst niet
mogelijk maakten.
 Op 7 oktober 2021 vond het Jaarcongres plaats van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.
Op dat moment was een fysieke bijeenkomst mogelijk en heeft Provero acte de precense gegeven met
zowel een stand op de bedrijvenmarkt als een presentatie over
 Op 14 oktober 2021 leek het tijdens de Dag van de Omgevingswet, georganiseerd door partnervereniging
VVM, wel alsof wij niet langer te maken hadden met een pandemie. Een bijeenkomst als vanouds met
Provero van de partij met een stand op de bedrijvenmarkt en door middel van het faciliteren van drie
presentaties in het programma.
CONGRES
Op 27 mei 2021 heeft het Provero Congres plaatsgevonden. Net als in 2020 is gebruik gemaakt van de online
congrestool “Let’s get digital” om de deelnemers ondanks het online karakter van het congres toch het
congres gevoel mee te geven. Dit jaar is in aanloop naar het congres door de dagvoorzitter, George Parker,
ingestoken op het inrichten van ieders persoonlijke expeditie, waardoor deelnemers tijdens het congres en in
het magazine de informatie vinden die zijn nodig hebben voor hun doelen/vraagstukken.
Het congres startte met de algemene ledenvergadering. Vervolgens vond, onder leiding van George Parker,
het rondetafel gesprek plaats waaraan Joyce de Jong en Adrie van Bohemen (BZK) en Ewald namens
Provero deelnamen. Joyce de Jong meldde tijdens dit gesprek als primeur dat de inwerkingtreding van de
Omgevingswet zou worden verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022.
Vervolgens startte het congresprogramma. Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om deel te nemen aan een
masterclass. Er was een masterclass met als titel: “Een reis door het Digitaal Stelsel” en een masterclass met
als titel “Maken van een omgevingsplan”. Verder was er een gevarieerd congresprogramma waar zowel plek
was voor de bijdragen van partners als inhoudelijke sessies. In de lobby werd het programma aan elkaar
gepraat en wist George Parker de magic door het beeldscherm over te brengen aan de deelnemers.
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.
In 2021 is een contract getekend waarmee Provero een eigen opslagruimte heeft in Apeldoorn. Hiermee is al
het Provero materiaal (denk aan congresbanners, achterwand, promotiemateriaal, magazine, publicaties, etc.)
centraal opgeslagen en toegankelijk voor het bestuur.
AANTAL LEDEN
In 2021 heeft weer een aantal verschuivingen plaatsgevonden in het lidmaatschap. Afmeldingen komen door
ofwel het samenvoegen van organisaties of het vertrekken van individuele medewerkers naar andere
werkplekken/een ander werkveld. De ledenaantallen zijn per 1 januari 2022 als volgt verdeeld:
Type lidmaatschap
Aantal op 1 januari 2021
Aantal op 1 januari 2022
Organisatie
87
85
Individueel
56
52
Student
0
1
TOTAAL

143

138

LEDENVERGADERINGEN
Op 27 mei 2021 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze
ledenvergadering is de begroting 2022 vastgesteld door de leden. Verder is decharge verleend voor
verenigingsjaar 2020. Voorzitter Ewald te Koppele is afgetreden. Hennie Genee heeft de voorzittersrol ad
interim overgenomen van Ewald. Daarnaast is de ALV akkoord gegaan met de herbenoeming van Louis de
Nijs als penningmeester voor de periode 2021 t/m 2024.

