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CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VVA LARENSTEIN 
d.d. 17 mei  2019, Hogeschool Van Hall Larenstein 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
 
AANWEZIG: 
 
Bestuur  Erwin van den Berg; Paul Eugelink  
      
 
Bestuursleden na fusie Ninja Blok, IJsbrand Velzenboer, Gerben Donker, Michel Tol 
    

 
Ereleden Jan Brinkman, Gijs Eikelenboom, Joop Hammink 
 
Leden Roland Bierdrager; Hans de Boer; Arian Bossers; Ton de Bruijn; Jan Clement; Tom 

Couwenhoven; Ria Dubbeldam; Stephan Eikemans; Piet van Gemert; Rutger de Graaf; Guido 
Hamelink; Paul Jansen; Nico Kostelijk; Daphne Landewee; Martin Lenferink; Joan Ligtenberg; 
Edzo Oosterhuis; Bertus Vegt; mevr. Vegt; Edwin Vriezen;  

 
Gasten Patricia de Vries 
  
VVA bureau  Christel Klaren    VVA bureau 
   Els Themmen    VVA bureau 
 
AFGEMELD: Yvonne Bloem; Pyt de Boer; Mia Corbeek; Albert Ettema; Hans Kampf; Hermien Miltenburg; 
 Arja Nobel; Maarten Pinkse; Edith Schooten; Joop en Ineke Wassink; Bram Wispelwey;  
 Henk Vrieling; Yuri Wolf; Frank van Zwol. 

   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 
1. Opening 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering op 17 mei 2019 om 15.00 uur.  
 Mededeling wijzigen van programma 11 en 12 worden gewisseld. 

 
2. Vaststellen agenda 

 
      De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken         

 Wilco is verhinderd.  Er zijn afgelopen jaar personele wisselingen geweest, Nadine Reukers heeft per 1 
februari 2019 een andere baan gevonden en heeft ons verlaten. Per 21 maart 2019 is Els Themmen begonnen 
voor 1 dag in de week. 
 Er zijn geen ingekomen stukken.         
               

4. Moment van stilte voor onze overleden leden        
              

5. Concept notulen ALV 27 november 2018           
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de notulen worden, met dank aan Nadine,  vastgelegd op 17-05-2019. 
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6 Financiën  

Resultaat 2018 III            
We verkeren in zwaar weer, het ledenaantal loopt terug, bestuurswisselingen, we proberen de kosten in de  
hand te houden zowel in 2017 als in 2018. 
Er zijn geldstroomwisselingen geweest waardoor er BTW is ingevoerd, tot dan waren er geen mogelijkheden 
tot BTW teruggave. Met invoer van SAV (stichting) binnen de geldstroom is dit wel mogelijk en scheelt het in 
de kosten. 
De VVA teruggang van de leden is weer stabiel  2018 en we hadden afgelopen jaar  €65.000,00 inkomsten 
van de leden. Door de fusie zullen er eventueel ook opzeggingen komen. Er was een foutieve uitdraai 
bijgevoegd de juiste uitdraai wordt op papier uitgereikt.  Door de fusie met Aristaeus komen er een aantal 
honderd leden bij. Het jaar 2018 had een licht negatief resultaat, we hebben een zeer goeie carrièredag 
gehad in 2018 met dank aan Christel.  
 
Joop Hammink: vraagt of het bestuur heeft nagedacht over het verlies van leden en het wankele draagvlak?  
Erwin van den Berg: Jazeker het bestuur denkt hier over na. De teruggang is tot stilstand gekomen de 
tendens opzeggen is gestopt. Met de aanstaande fusie kijken we voorruit. De uitdaging is nieuwe leden 
werven onder jong afgestudeerden en studenten, middels door community! Oude leden moeten gekoesterd 
worden bv reünies. 
Piet van Gemert: melden zich meer of minder studenten aan bij Van Hall Larenstein? 
Met sommige opleiding gaat goed, met andere wat minder maar er is geen klagen over studenten er studeren 
momenteel circa 600????? studenten per jaar af. 
Bertus Vegt: Er moet verbinding gemaakt worden met de afstudeerders!  
Paul Eugelink: zeer zeker als ledenaantal af blijft nemen. 
Joop Hammink: hoe denkt de huidige student? 
Paul Eugelink: Studenten lezen geen blaadje, het studentenmagazine gaat de prullenbak in maar het VVA-
magazine blijft voorlopig wel. Het wordt niet perse goedkoper zonder magazine denk aan kosten voor 
verspreiden via internet. In het magazine staan adverteerders en gaan die mee naar de digitale wereld? 

 In het verleden zijn er 4000 leden geweest, dit is helaas niet meer maar we willen groeien. 
 

Daphne Landewee: Er staan heel veel advertenties in het laatste nummer gaat dat meer worden? Het moet 
ook aantrekkelijk blijven en geen reclame blaadje. 

 
 

Ria Dubbeldam: adverteerders binnenhalen is goed voor de begroting maar waar ligt de grens?  
Het Ready to go magazine blijft verschijnen i.v.m. de advertenties en interesse van (toekomstige-) 
arbeidsmarkt afstudeerders. 
 

 
Begroting 2019 (herziene) correctie 2018 
We maken aanspraak op algemene reserve i.v.m. opzet community. De vereniging moet toekomstgericht 
worden gemaakt. Hierdoor is een community waar ledenwerving en contacten leggen makkelijker wordt. Na 
de opzet wordt minder geld uitgegeven aan CRM kosten.  

 
Toekomst in iedere provincie een excursie organiseren 
Bertus wil graag weer excursies i.v.m. de binding  
De post om leden te werven is te laag nu eerst community 

 
Gijs Eikelenboom laat cijfers van afgelopen jaar zien en legt de geldstroom zoals hierboven benoemd  
nader uit. 

 
7 Samenwerking  

De samenwerking met VHL verloopt goed. Peter van Dongen vertrekt per 1 januari 2020 als directeur. Het 
bestuur is 3x per jaar in gesprek geweest met Peter van Dongen (VHL) de band moet blijven met zijn opvolger 
Met de Studentenverenigingen en reunistenvereniging is de samenwerking ook goed. 
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8 Fusie VVA Larenstein & Aristaeus 
Toelichting stand van zaken: 
Aristaeus wil zich per 1 juli afsplitsen van de VAB in Leeuwarden. Daarna kan m.i.v. .1 januari 2020 de fusie 
met VVA beklonken worden. De logo’s moeten voorbereid worden, dit zal met medewerking van VHL 
gebeuren. 
 

9 Bestuur en organisatie 
Personeel: Er zijn wisselingen geweest zie punt 3 Christel is (gelukkig) gebleven.  
Bestuur: Ondanks dat Wilco te kennen had gegeven om te stoppen als bestuurslid blijft hij voorlopig nog deel 
uitmaken van het bestuur. In het bestuur zijn 3 personen is prettiger werken dan 2. 

 
10 Activiteitenprogramma 2019  
Afgelopen jaar is het te rustig geweest met netwerkavonden en 1x een buitenland excursie.  
Christel: er staan voor 2019 3 excursies op de planning.  

 
 
Rondvraag  
Verder geen vragen. 
 
Dankwoord van de voorzitter 
Sluiting  
 
        De voorzitter sluit om 15.56 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid. 
 
 
 
Presentatie Community door Patricia de Vries 
Leden en bestuursleden van Aristaeus sluiten aan. Het nieuwe bestuur, na de fusie, wordt voorgesteld: 
Voorzitter Edwin v.d. Berg 
Vice voorzitter Gerben Donker 
Secretaris Paul Eugelink 
Penningmeester Michel Tol  
Bestuursleden: Ninja Blok,   

IJsbrand Velzeboer  
 
Patricia 
Wat is een community? 
 
Een digitale omgeving op menselijk niveau met een contacten netwerk. Het is tevens een forum met een 
gemeenschappelijk belang dat van KENNISDELEN.  
Horen zien niet zwijgen 
             
 
Patricia laat door een PPT de opbouw van het proces zien en vraagt een actieve bijdrage van aanwezige leden.  
 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
Erwin van den Berg     Paul Eugelink 
voorzitter      secretaris 
 


