VERSLAG Algemene Ledenvergadering 15 maart 2018
plaats/zaal: de Reehorst te Ede
tijd: 13.30 uur
aanwezig : plm. 220 personen
plm. 95 leden
1. Opening en mededelingen
Na het bedanken van gastspreker Gerard Kemkers voor zijn bijdrage opent voorzitter
Wim Groeneweg de vergadering. Hij refereert nogmaals aan het klanttevredenheidsonderzoek. Via nieuwsbrieven, vakbroeders bijeenkomsten, actuelere website en een
actiever forum zijn de signalen opgepakt.
Eind vorig jaar hebben een aantal gemeenten afscheid genomen van GBI en dus van
GVAG. Dit jaar hebben we tot nu toe alweer 3 nieuwe leden gekregen. Op dit moment
hebben we 101 leden. Uiteraard is er ruimte voor nieuwe gemeenten; met ons allen zijn
we sterk; voor informatie bezoek onze stand en vraag informatie
Er zijn een aantal pogingen gedaan om bestuurders via Bestuurdersbijeenkomsten de
toegevoegde waarde van GBI te laten ervaren. Helaas is dit niet succesvol gebleken, de
volgende stap is hoe het management van gemeenten meer te betrekken valt bij GBI.
Verder kondigt de voorzitter een evaluatie/ heroriëntatie aan dit jaar van de gewijzigde
structuur (vanaf 2014)
2. Verslag algemene ledenvergadering 16 maart 2017
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 16 maart 2017 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
3. Vaststelling jaarverslag 2017
Het jaarverslag 2017 zoals toegezonden en op de website vermeld, wordt na een korte
toelichting door de bestuursadviseur ongewijzigd vastgesteld.
4. Vaststelling financieel verslag 2017
Het financieel verslag wordt toegelicht door de bestuursadviseur. De jaarrekening
resulterend in een overschot van ruim € 13.000 wordt ongewijzigd vastgesteld. Het
voordelig resultaat is met name het gevolg van meevallers t.o.v. de begroting. Het
overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de vereniging. Het bestuur
gaat afwegen op welke wijze het eigen vermogen kan worden ingezet. De vergadering
gaat akkoord en verleent hiermee het bestuur décharge.

5. Jaarplan 2018
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 dit keer eigentijdser en via links zijn er diverse doorverwijzingen.
Het jaarplan 2018, 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 2018
De begroting voor het lopende boekjaar 2018 wordt overeenkomstig het voorstel van het
bestuur vastgesteld. Geraamd is een tekort van € 20.000 vanwege de geplande
evaluatie/heroriëntatie structuur vereniging. Het tekort kan worden gedekt via het eigen
vermogen.
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. Wijziging/actualisatie statuten
Voorgesteld wordt de statuten op onderdelen aan te passen. De statuten zijn kritisch
beschouwd op basis van de huidige praktijk en het bestuur komt tot aanpassingen als
voorstel. De uitwerking hiervan door de notaris is bijgevoegd. De bestuursadviseur licht
een aantal onderdelen toe. De vergadering gaat unaniem akkoord met de wijzigingen.
8. Presentatie website en forum
Onze communicatieadviseur Linda Hof presenteert de actuele communicatie activiteiten
en doet een oproep aan de leden om hieraan deel te nemen aan themagroepen en
projectgroepen.
9. Uitreiking Award
Voor de tweede keer wordt de GVAG Award uitgereikt. Na een afgewogen oordeel door
een deskundige jury is de gemeente Almelo dit jaar als beste GBI-gebruiker gekozen. Via
een videoverbinding met Almelo zijn de medewerkers van de gemeente verrast met deze
prijs en neem afdelingsmanager Peter Leferink de prijs in ontvangst.
10.Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Vervolgens sluit de voorzitter de
vergadering.

