
 

 

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 
 
 
Datum: 12 december 2019 
Locatie: Examencentrum Amersfoort, Plotterweg 1 
 
Aanwezig: Sebastiaan de Klerk, Wesley van ’t Hof en Corine de Meijer  
 
 
1. Opening door voorzitter, dhr. Wesley van ’t Hof 
De voorzitter opent de vergadering om 14:00. 
 
2. Vaststellen agenda 
Geen op- of aanmerkingen 
 
3. Financiën 

a. Begroting 
De penningmeester heeft de begroting voor 2020 gedeeld en is bij dezen vastgesteld. 

 
4. Mededelingen 
  

a. Contributie 2020 
Nogmaals ter herinnering zoals het bestuur dit in mei ook al heeft medegedeeld aan de contributie vanaf 
2020 elk jaar met de gemiddelde prijsstijging (consumentenprijsstijging) te willen laten corresponderen. 
Akkoord van de aanwezigen dus vanaf 2020 gaat dit gelden. Lijkt erop 2,6 procent stijging wordt 
doorberekend. 

 
b. Examencongres 5 maart 2020 
Het programma is bijna rond, de sponsoren zijn geworven en er is afgesproken om frequent berichten te 
gaan plaatsen en leden op te roepen tot aanmelden zodat we er weer net zo’n succes van kunnen maken 
als de afgelopen keer. 

 
c. 20 jaar NVE 
Op 24 december bestaat de NVE al weer 20 jaar.  We vieren het met jullie op het congres. Gefeliciteerd 
alle leden!  

 
5. Bestuur 
In de statuten staat dat een bestuur minimaal 5 leden moet hebben. Daarnaast staat vermeld dat het bestuur 
beslissingsbevoegd blijft zolang er 3 of meer bestuursleden zijn. Op basis hiervan heeft de vereniging geen 
bevoegd bestuur om beslissingen te nemen. Dit zou betekenen dat we niets meer zouden mogen doen. 
Na herhaaldelijke oproepen en gesprekken helaas nog geen 5 geschikte bestuursleden bij elkaar kunnen krijgen. 
Nogmaals, dit zou dus betekenen dat de bestuurders eigenlijk niets meer mogen besluiten. Omwille van de 
continuering van lopen zaken zoals het Examencongres en het register wat door moet is daarom tijdens deze ALV 
het volgende besloten: Conform de statuten is er geen bevoegdheid voor het huidige bestuur, maar voor de 



 

 

lopende zaken met name organisatie van het congres en het beheren van het register is besloten om dat wel te 
blijven continueren totdat er een voltallig bestuur is aangesteld. 
 
 
6. Rondvraag 
Geen vragen. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering 
 


