
 
 

VERSLAG Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019 

plaats/zaal: de Rijtuigenloods in Amersfoort 

tijd: 13.30 uur 

aanwezig : plm. 190 personen 

                 plm. 90 leden 

 

1. Opening en mededelingen  

De voorzitter bedankt gastspreker Peter Smith die onder de inspirerende titel: “er is een 

groter probleem dan de opwarming van onze Aarde door CO2 uitstoot, vleesconsumptie 

en de plastic soep” de aanwezigen heeft geboeid.  

Vicevoorzitter opent Kees van Dalen de vergadering. Hij refereert aan de vacature 

voorzitter die is ontstaan vanwege het vertrek van de heer Wim Groeneweg. Vanwege 

herindeling is hij sinds 1 januari 2019 geen burgemeester meer van de gemeente Vianen.             

  

2. Verslag algemene ledenvergadering 16 maart 2017   

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 16 maart 2017 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

3. Vaststelling jaarverslag 2018 

Het jaarverslag 2018 zoals toegezonden en op de website vermeld, wordt na een korte 

toelichting ongewijzigd vastgesteld. 

 

  

4. Vaststelling financieel verslag 2018 

 

Het financieel verslag wordt toegelicht door de penningmeester. De jaarrekening 

resulterend in een tekort van bijna € 61.000 wordt ongewijzigd vastgesteld. Het resultaat 

is met name het gevolg van de externe kosten van de uitgebreide heroriëntatie en 

implementatie van de nieuwe structuur van de vereniging. Het tekort wordt ten laste 

gebracht van de algemene reserve van de vereniging. De vergadering gaat akkoord en 

verleent hiermee het bestuur décharge. 

 

 

5. Jaarplan 2019 

 

Belangrijkste pijlers zijn de activiteiten/plannen van de themagroepen, deze hebben 

hiertoe eigen jaarplannen opgesteld en zijn de onderleggers voor dit jaarplan. De lay-out 

is eigentijds en via links zijn er diverse doorverwijzingen. Het jaarplan 2019, wordt 

overeenkomstig het voorliggende ontwerp vastgesteld. Zowel het bestuur als de 



themagroepen en projectgroepen geven hierin aan welke onderwerpen dit jaar op de 

agenda staan. 

 

 

6. Vaststelling begroting 2019 

 

De begroting voor het lopende boekjaar 2019 wordt overeenkomstig het voorstel van het 

bestuur vastgesteld. Geraamd is een tekort van € 10.000 wat te dekken valt uit het 

eigen vermogen van op dit moment € 121.000  

E.e.a. betekent dat de contributie gezien de reservepositie wederom ongewijzigd kan 

blijven en als volgt luidt: 

                        

Tot 25.000 inwoners € 50 

 

Van 25.000 tot 60.000 inwoners 

 

€ 150 

 

Groter dan 60.000 inwoners € 250 

 

 

 

7. Uitreiking Award  

 

Voor de derde keer wordt de GVAG Award uitgereikt, dit keer aan de BAR-organisatie als 

beste GBI-gebruiker. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De BAR-organisatie onderscheidt zich door 

de vele gebruikers en de voortvarende uitrol van verschillende disciplines in GBI. Namens 

de BAR-organisatie neemt Thiemen Verhoeks de prijs in ontvangst. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Vervolgens sluit de voorzitter de 

vergadering. 

 


