VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VvOR

Datum:

30 januari 2020 om 13.00 uur

Locatie:

De Hooge Schuur, Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt,
't Klooster 5, 4153 RR Beesd

Aanwezig:

Jeroen van Lenthe, Frank Mulder, Jacques Sluysmans, Jelmer Procee,
Diana Frikkee en circa 75 leden.

Afwezig:

Jessica de Roos

Opening
Jacques opent de vergadering om circa 13.12 uur.
Verslag 2019
In het verslag van de ALV van 31 januari 2019 is ten onrechte vermeld dat Kees Kea als nieuw lid in
de kascommissie is verkozen. Dit moest zijn Jan Spijkerboer. Voor het overige wordt het verslag
ongewijzigd vastgesteld.
Financiën
De penningmeester doet verslag van de financiën. Per saldo is de vereniging in 2019 iets op haar
financiën ingeteerd, mede aangespoord door de kascommissie die vorig jaar de aanbeveling heeft
gedaan niet teveel "op te potten".
De penningmeester stelt voor de contributie met € 25,- per jaar te verhogen in verband met het
uitbesteden van de facturatie en ledenadministratie. Het idee is thans om met het IBR in zee te gaan.
De VvOR zal dan onder een van de tabbladen van de website van het IBR te vinden zijn (hier zijn nog
geen afspraken over gemaakt). Met het IBR zou een samenwerking van drie jaar kunnen worden
aangegaan, waarbij als richtprijs voor de kosten een bedrag van circa € 10.000,- per jaar inclusief btw
is aangegeven. Dit zou (in de loop der tijd) ook minder kunnen worden. Genoemde indicatie van het
bedrag van € 10.000,- inclusief btw leidt tot het voorstel van de verhoging van de contributie.
Het voorstel wordt door de ledenvergadering bij acclamatie aanvaard.
De penningmeester licht vervolgens de begroting voor 2020 toe, te weten de variant met het
uitbesteden van de ledenadministratie en de facturatie aan het IBR..
Verslag kascommissie
De kascommissie doet verslag (zie schriftelijk verslag dat als bijlage bij deze notulen wordt gehecht).
De commissie heeft de administratie van de vereniging gecontroleerd en in orde bevonden. De
commissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen.
De vergadering verleend het bestuur decharge.

Als advocaat opvolger van Cees van Helvoirt wordt Jan Veldhuis benoemd, die in 2020 samen met
Jan Spijkerboer de kascommissie zal vormen.
Terugblik 2019
De voorzitter blikt terug op de activiteiten in 2019, te weten de seminars over de energietransitie
(januari), de Aanvullingswet grondeigendom (samen met de VOA) en onteigening en gedoogplichten
bij dijkversterking (september).
Vooruitblik activiteiten 2020
De voorzitter blikt vooruit op de activiteiten 2020. Op het programma staan:
- Vandaag het seminar over de waardering van exploitatiegebonden vastgoed;
- In mei een uitje van de vereniging naar Maaspark Well;
- In het najaar wederom een seminar, waarvan nog geen onderwerp bekend is. Suggesties van
de leden kunnen aan de secretaris van de vereniging worden gedaan.
Wvttk
Niets
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 13.30 uur.

