VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VvOR

Datum:

16 september 2021 om 12.30 uur

Locatie:

Theater Diligentia te Den Haag
Lange Voorhout 5, 2514 EA

Aanwezig:

Jeroen van Lenthe, Frank Mulder, Jacques Sluysmans, Jelmer Procee,
Diana Frikkee, Jessica de Roos en circa 25 leden.
-

Opening
Jacques opent de vergadering om circa 12.38 uur.
Verslag vorige ALV
In het verslag van de ALV van 30 januari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Financiën
De penningmeester doet verslag van de financiën en geeft een toelichting op de stukken. De
penningmeester licht vervolgens de begroting voor 2021 toe. Er zijn geen vragen vanuit de zaal.
Verslag kascommissie
De kascommissie doet via Jans Spijkerboer verslag. De commissie heeft de administratie van de
vereniging gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie heeft dit jaar een te kort geconstateerd
en beveelt aan een discussie te voeren over de ondergrens van het vermogen. De commissie stelt
voor het bestuur decharge te verlenen.
De vergadering verleent het bestuur decharge.
Jan Spijkerboer wordt bedankt voor zijn inspanningen. Als opvolger van Jan Spijkerboer wordt
Maarten Neijenboer benoemd, die in 2021 samen met Jan Veldhuis de kascommissie zal vormen.
Terugblik 2020
De voorzitter blikt terug op de activiteiten in 2020. Het was een bijzonder jaar. Het bestuur heeft
gekozen, mede gezien het karakter van de vereniging, in beginsel geen digitale bijeenkomst te
houden. In maart hadden wij het geluk een fysieke bijeenkomst over exploitatie gebonden vastgoed te
kunnen organiseren.
Vooruitblik activiteiten 2021/2022
De voorzitter blikt vooruit op de activiteiten in 2022. Op het programma staan:
- Vandaag: de lustrumbijeenkomst over restitutie
- Op 27 januari 2022: seminar Belastingschade
- In mei 2022: het (uitgestelde) uitje van de vereniging naar Maaspark Well;
- In het najaar wederom een seminar, waarvan nog geen onderwerp bekend is.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12:50 uur.

