
 
 
 
 

AGENDA Algemene Ledenvergadering 
Datum : Maandag, 13 januari 2017 
ijd : 19:30 – 21.30 uur  

Plaats    : Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10 te Amersfoort 
 

 

1.   Opening en vaststellen agenda 

2.   Mededelingen 

3.    Goedkeuring verslag ALV 6 juni 2016 (zie bijlage)  

4.   Financieel jaarverslag 2016   

      4.1  Winst- en verliesrekening 2016 (wordt separaat verzonden)          

      4.2  Verslag kascommissie (Reinout Reuderink en Martin Nauta) 

      4.3  Evaluatie nieuwe vorm administreren (zonder accountant) 
    

5.   Voorstel tot statutenwijziging  
   Het bestuur stelt voor om artikel 12 (Rekening en Verantwoording) te 

wijzigen door artikel 12.4 te laten vervallen.  

Artikel 12: Jaarverslag – rekening en verantwoording 

1.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend. 
2.      Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
3.  Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop 

van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 
ledenvergadering, zijn verslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een 
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen 

boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken worden ondertekend door alle zittende 
bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt 
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 

 Na afloop van de aangegeven termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in 
rechte van het bestuur vorderen. 

4.  Van de stukken bedoeld in het vorige lid wordt aan de algemene ledenvergadering 

tevens een verklaring afkomstig van een accountant toegevoegd. 

 
6.   Begroting en contributievoorstel 2017 

      6.1  Begroting 2017 (wordt separaat verzonden) 
      6.2  Contributievoorstel 2017 

             Het bestuur ziet geen reden om af te wijken van het besluit dat 
op de ALV van 6 juni 2016 is genomen en stelt voor de  

contributie te handhaven op € 100,00 excl. BTW (inclusief 
collectief lidmaatschap PZO).  

      6.3  Benoemen kascommissie 2017 
 

7.   Discussie Wet DBA (zie bijlage) 
 

8.   Rondvraag en sluiting 


