
 
 
 

 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VvOR 
 

 

Datum: 28 juni 2022 om 16.30 uur 

Locatie:  Van Benthem & Keulen te Utrecht 

  Archimedeslaan 61, 3584 BA 

Aanwezig: Frank Mulder, Jacques Sluysmans, Jessica de Roos (bestuur) en enkele leden 

 

 

 

Opening 

Jacques opent de vergadering om 16.40 uur.  

 

Verslag vorige Algemene Ledenvergadering 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 september 2021 wordt ongewijzigd 

vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris. 

 
Financiën 

De penningmeester doet verslag van de financiële situatie in 2021 en geeft een toelichting op de 

stukken. 

 

Het banksaldo is afgenomen, maar het eigen vermogen is ongeveer gelijk gebleven. Een grote 

uitgave was het lustrum, maar daarvoor was gereserveerd. In 2021 is de laatste bijdrage aan het 

promotieonderzoek gedaan (in 2021 zijn de laatste twee termijnen voldaan). 

 

Het bestuur geeft nog een nadere toelichting op de administratiekosten voor de inzet van het IBR. Het 

bestuur is allereerst zeer tevreden over de samenwerking. Het IBR neemt de bestuursleden, die allen 

een drukke praktijk hebben, veel werk uit handen. Zo int het IBR bijvoorbeeld de contributie, hetgeen 

ertoe heeft geleid dat op 31 december 2021 nog slechts één lid de contributie over 2021 niet had 

betaald, hetgeen in 2022 alsnog is gebeurd. Dit is een groot verschil met het verleden, vóór de 

samenwerking met het IBR, toen contributiebetalingen veel langer of zelfs geheel uitbleven. Ook gaat 

het registreren van nieuwe leden, opgaves voor seminars etc. veel soepeler. 

 

De penningmeester licht vervolgens de begroting voor 2022 toe. Er zijn geen vragen vanuit de zaal. 

Het bestuur stelt de begroting vast. 

 

Verslag kascommissie 

De kascommissie doet bij monde van Jan Veldhuis verslag. De commissie heeft de administratie van 

de vereniging gecontroleerd en in orde bevonden. De aanbevelingen van de vorige kascommissie zijn 

opgevolgd. De vereniging heeft weer wat meer vlees op de botten. Een schriftelijke weergave van het 

verslag van de kascommissie wordt aan deze notulen gehecht (bijlage). 

 

De commissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen.  

 

De vergadering verleent het bestuur decharge.  



 
 
 

 

De kascommissie, bestaande uit Jan Veldhuis en Maarten Neijeboer zal ook voor het jaar 2022 als 

kascommissie blijven fungeren. 

 

Terugblik activiteiten 2021 

De voorzitter blikt terug op de activiteiten in 2021.  

 

Allereerst de lustrumviering in Diligentia over restitutie. Dit was een groot succes. Het (a-typische) 

programma is van verschillende kanten als gevarieerd en boeiend beoordeeld. Ook op het 

lustrumcadeau voor de leden (de prent van Fokke en Sukke) zijn louter positieve reacties ontvangen. 

Voor ieder lid is een exemplaar aanwezig. Bij het seminar van januari konden de cadeaus niet (verder) 

worden uitgedeeld omdat dit seminar op het laatste moment digitaal moest plaatsvinden. Bij het 

voorjaarsseminar in januari 2023 kan eenieder die nog geen exemplaar heeft ontvangen een prent 

meenemen. De dan nog overblijvende exemplaren zullen door het bestuur worden bewaard en 

kunnen worden verkregen na een daartoe strekkend telefoontje aan één van de bestuursleden. 

 

Verder was 2021 wederom een bijzonder jaar met corona op de achtergrond. Het uitje naar Maaspark 

Well moest weer worden uitgesteld en heeft uiteindelijk in mei 2022 plaatsgevonden. Het was een 

interessante en gezellige excursie. 

 

Het bestuur wil over de excursie nog wel het volgende kwijt: 

Het viel op dat een groot aantal deelnemers voortijdig (voor het diner) is afgehaakt en naar huis is 

vertrokken, ongetwijfeld wegens andere dringende werkzaamheden. Behalve dat het bestuur dit 

jammer vond heeft dit het bestuur gestoord. De kostenbijdrage voor deelname aan de excursie is niet 

volledig kostendekkend. Door wel in te schrijven en vervolgens niet (aan het diner) deel te nemen 

wordt verenigingsgeld verspild, hetgeen het bestuur uit oogpunt van solidariteit in de vereniging 

onwenselijk vindt. Dit geldt te meer indien ook nog leden op de wachtlijst stonden die niet hebben 

kunnen deelnemen door overtekening. Het bestuur denkt na over hoe dit de volgende keer kan 

worden voorkomen.  

 

In januari 2022 vond het voorjaarsseminar over Belastingschade plaats. Noodgedwongen heeft het 

bestuur ervoor moeten kiezen dit digitaal te doen. 

 

Vooruitblik activiteiten 2022/2023 

De voorzitter blikt vooruit op de activiteiten in (het resterende deel van) 2022 en het voorjaar 2023. Op 

het programma staan: 

- 29 september: Seminar in samenwerking met de VOA over onteigening onder de 

Omgevingswet bij de Raad van State te Den Haag. 

- Januari 2023: Seminar met als thema: onteigening en stikstof. Het streven is weer een fysieke 

bijeenkomst in de Mariënwaerdt te organiseren en als vanouds de bijeenkomst weer met de 

ALV (2022) te combineren. 

Wvttk 

Niets 

 
Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17:00 uur, onder bijzondere dankzegging aan de aanwezige leden 

en de kascommissie. 






