CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VVA LARENSTEIN
d.d. 27 November 2018, Hogeschool Van Hall Larenstein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------AANWEZIG:
Bestuur

Erwin van den Berg
Wilco van Hout

Bestuursleden na fusie

Gerben Donker
IJsbrand Velzeboer
Michel Tol

Ereleden

Jan Brinkman, Gijs Eikelenboom.

Leden

Nicole Behnke, Roland Bierdrager, Sander Bos, Arjan Bossers, Trudy Bus, Paul Jansen,
Martin Wijnia, Ton de Bruijn, Joop Hammink, Michel Tol, Ron te Voorde, Koert Albert, Ruben
de Heer.

Gasten

Martin Wijnia

VVA Magazine

Ria Dubbeldam

VVA bureau

Christel Klaren
Nadine Reukers

AFGEMELD:

Sybrand Feenstra, Peter van Dongen, Paul Eugelink, Yuri Wolf, Cees Niemeijer, Albert
Ettema, Jacqueline Rijpert, Harm Niersman, Peter Wegdam, Wander Boxem, Joan
Ligtenberg, Riëtte Voorhaar, Hans Kampf, Martin Lenferink, Jan van Soest, Hans van der
Molen, Janna van Hoek, Nick Verberk, Arja Nobel, Bert Gijsberts.

VVA bureau
VVA bureau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------1. Opening
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering op 27 november 2018 om 19.00 uur.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Opmerking ten aanzien van de postbus die we hebben ontdekt, behorende bij het VVA – bureau, deze blijft
gewoon bestaan. De postbus wordt vanaf nu wekelijks geleegd door Christel of Nadine zodat er geen informatie,
post blijft liggen.

4. Moment van stilte voor onze overleden leden
5. Concept notulen ALV 26 juni 2018
De notulen worden blad voor blad doorgenomen en er zijn geen wijzigingen of vragen.
De ALV besluit de notulen redactioneel en inhoudelijk goed te keuren
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6. Bestuur en Verenigingszaken
6.1 Alumnus van het jaar 2018 Harrie van Vugt
Voor de volgende verkiezing mogelijk de toetsingscriteria aanpassen.
En meer actie op het betrekken van de Alumnus van het jaar bij de VVA, waardevolle verbinding houden
met deze ondernemers met veelal eigen bureau’s.
Paul Eugelink en Erwin van de Berg zijn afgelopen 30 November bij een bijeenkomst van Meander
geweest, uitgenodigd door Alumnus van het Jaar 2018 Harrie van Vugt. De alumni in het oog blijven
houden voor toekomstige aangelegenheden.
6.2 Carrieredag Velp 5 oktober 2018
De uitreiking van de prijs Alumnus van het jaar hebben we bewust op de Carrieredag gedaan, past beter
in die setting dan bijvoorbeeld de ALV.
Gehoorde punten van kritiek na de Carrieredag
Geluid niet optimaal
Betere verbinding maken van de aula naar het kerkje zodat er meer gegadigden de bedrijven die in de
gang gesitueerd staan bezoeken.
In Leeuwarden wordt vandaag vergadert over de Carrieredag in Leeuwarden dd. 16-01-2019
6.3 Ontwikkeling Alumni Community
We willen met de nieuwe community een slag maken naar studenten van Aristaeus en VVA met toegang
naar onderlinge leden, sponsors, contacten richting bedrijfsleven. In overleg en in de samenwerking met
Van Hall Larenstein komt deze community tot stand. Het is een diepte investering. Er kunnen totaal
10.000 leden in terecht.
De VVA Magazine, EZine en de nieuwsbrieven blijven bestaan, deze twee werelden smeden mooi in
elkaar. Digitale informatievoorziening tezamen met de papieren informatievoorziening past prima naast
elkaar.
6.4 Fusie VVA Aristeus
6.4.1 Besluit Algemene Ledenvergadering Aristaeus inclusief oprichting nieuwe vereniging VAB
Het besluit is een bewuste keuze geweest van het VAB om niet mee te gaan in de fusie met
Aristaeus en VVA. Het VAB wil haar eigen karakter behouden en haar eigen format. Hiervoor
hebben we begrip, Aristaeus en VVA samen willen uitstralen dat ze voor alle alumni de nieuwe
alumnivereniging zijn.
6.4.2 Voorstellen beoogde nieuwe bestuursleden
Het fusiebestuur stelt zich voor
- Gerben Donker vice-voorzitter en actief voorstander van de fusie
- Michel Tol penningmeester
- IJsbrand Velzeboer bestuurslid regio zaken; IJsbrand heeft ambities om de activiteiten
agenda aan te jagen, meer aansluiting met school en werkveld te realiseren
-

6.4.3

6.4.4

6.4.5

Daarnaast stelt Martin Wijnia zichzelf voor, hij is allereerst verheugd dat de besturen zo mooi
bij elkaar zijn gekomen. Martin gaat vanuit Van Hall Larenstein een actievere rol spelen
binnen de VVA om zaken goed op elkaar aan te laten sluiten de goede verbinding met Van
Hall te onderhouden.
Voorbereiden afwikkeling fusie
Er wordt veelvuldig vergadert met Van Hall Larenstein, met onder andere Ben Schulte, secretaris,
Peter van Dongen en de juristen die meekijken. De marketing en PR worden ook betrokken bij de
afwikkeling verder.
Bekendmaking inclusief logo en vormgeving
De carrieredag 16 januari 2019 in :Leeuwarden wordt opgebouwd zoals altijd.
Echter de Carrieredag in oktober in Velp zal in de hoedanigheid van de nieuwe alumnivereniging
gaan plaatsvinden.
Voor 1 juli 2019 zullen alle wettelijke wegen en formele zaken geregeld zijn en dan ingangsdatum
van de nieuwe alumnivereniging met ingang van 1 januari 2019.
De bekendmaking en logo en vormgeving gaat plaatsvinden in de verbinding met Van Hall
LArenstein. Wanneer VHL in het nieuws is dan gaan we de nieuwe vormgeving bekend maken. In
ieder geval een combinatie van de letters Aristaeus en VVA en in de vorm/ tekst/ opmaal van Van
Hall Larenstein.
Website/ Ezine/ Magazine / Nieuwsbrief
Website van Aristaeus en VVA worden samengevoegd. Het EZine en magazine komen in nieuwe
vorm van fusievereniging. Het magazine wat naar aanleiding van de carrieredag verstuurd wordt
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blijft ook bestaan. Het is een gewild exemplaar voor ondernemers, bedrijven waarin goed gebruik
wordt gemaakt van de mogelijkheid voor hen om te adverteren.
6.4.6

Studenten,- studie- en reunistenverenigingen
Van Hall Larenstein is uit vijf hogescholen ontstaan. Studentenverenigingen meer naar ons
toetrekken. LaarX en Aboricultura heeft VVA een goed contact mee. De studentenverenigingen
krijgen een bedrag voor hulp met de Carrieredag en verder zijn de studentenverenigingen meer
op school georienteerd.
VHL Velp Helicon en VHL Leeuwarden Nordwin College; deze middelbare scholen moeten we
ook blijven aanspreken en meenemen.

6.5 Stichting Arbeidsbemiddeling Velp
VVA is als vereniging niet btw-afdrachtig. Stichting is in het leven geroepen eind 2017 waardoor wel wel
BTW kunnen afdragen.
6.5.1. Bestuur
Bestuur stichting SAV en VVA willen zoveel mogelijk activiteiten via de stichting laten lopen.
Wel moet er duidelijke contracten komen om de subsidies en andere zaken duidelijk conform afspraak
acceptabel voor de btw/belastingdienst worden omschreven. Hier wordt na gekeken door Erwin en Gijs.
6.5.2. Doelstelling
Gijs is in overleg met een accountant, als de doelstelling van de stichting ALLEEN is om de VVA vooruit
te helpen dan is dat prima, alleen commitment naar de VVA.
6.5.3 naam stichting
De naam van de stichting moet wel gewijzigd worden.
7. Financiën
7.1 Realisatie begroting 2018 per november lopende jaar
Ledenaantal is in 2018 ver gedaald, hierin moet met de begroting rekening mee worden gehouden.
Daarnaast zijn er ook systeem fouten, leden die niet juist in het bestand staan, er is een feilloos CRM
systeem nodig.
We gaan minder ALV/bestuursvergaderingen organiseren om kosten te drukken.
We blijven €15.000,- van VHL ontvangen als subsidie voor activiteiten. Hiervoor wil VHL wel een werkplan
zien, Dit jaar minder activiteiten georganiseerd, mede door fusie.
Er wordt bij de nieuwe fusievereniging €30.000,- subsidie gegeven door VHL.
7.2 Begroting 2019
Het concept begroting 2019 is besproken. De financiële stromingen blijven lopen via de SAV.
Gijs verwacht een positief resultaat, slag om de hand ivm btw doelstellingen omschrijven/ wijzigen.
Personeelskosten is de voornaamste kostenpost; overige andere kosten minimiaal.
Maar aanleiding van de begroting ontstaan er aantal vragen:
Waarom geen kosten / activiteiten van dit jaar? Deze zijn nog niet duidelijk voor het bestuur.
Waarom staat de Community niet in de begroting? De begroting moet nog samengevoegd worden met
Ariseaus, dit wordt te zijner tijd allemaal meegenomen.
Er moet nog bepaald worden hoe dit vorm gaat krijgen. Dit is ook nog geen definitieve begroting.

8. Personeel
De contracten van bureaumedewerkers zijn in ieder geval voor 1 jaar verlengd.
Peter van Dongen heeft een gesprek met VVA over personele inzet.
Aristeaus heeft geen vaste medewerkers
VHL heeft Martin Wijnia als vaste medewerker.
VVA ingehuurde medewerkers voor in ieder geval 1 jaar.

9.

Activiteiten
9.1 Buitenlandexcursie Normandië
Tijdens de meerdaagse excursie was duidelijk een bijzondere band, men leert elkaar als leden weer te
vinden. Deze buitenland excursie is goed ontvangen door de deelnemers.
Opmerking geplaatst dat het jammer was dat de bijdrage van Arcadis last minute toch niet door kon gaan.
Excursies Stadsblokken is goed bezocht dit jaar, de excursie Blue City te Rotterdam is afgelast, de kosten
hiervoor waren te hoog. Voor het komende jaar staan er nog geen actviteiten/ excursies gepland.
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Mededeling, de regio coördinatoren Martin Lenferink en Trudy Bus nemen afscheid. Het bestuur bedankt
hen voor alle input en wensen hen veel geluk en succes in de toekomst.

9.2 Programma 2019
9.2.1 Carrieredag Leeuwarden
9.2.2 Reunies
9.2.3 Excursies
9.2.4 Krukkenfora
9.2.5 Speed Meet
9.2.6 Carrieredag Velp
10. Rondvraag
Vraag kwam naar voren waarom er geen activiteiten gepland staan voor volgend jaar, volgens lid een
meerwaarde van het lidmaatschap.
De reden daarvoor is dat er eerst goed onderzocht moet worden wat er mogelijk is, de begroting moet op orde
zijn en daarna worden de mogelijkheden bekeken samen met Aristeaus. Dit zit dus in de pijplijn,
Verder geen vragen.
Dankwoord van de voorzitter.

11. Sluiting
De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid.

Handtekening:

Erwin van den Berg
voorzitter

Paul Eugelink
secretaris
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