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Notulen 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

ZZP Vereniging Montfoort-Oudewater  

27 februari 2013 

 

Aanwezig als bestuurslid:  

Joop Jansen (voorzitter), Robert Borrenbergs (secretaris) Wil van der Neut (penningmeester),  

Dirk Huckriede (bestuurslid en webmaster)  

 

Voor deze ALV hebben 22 leden zich aangemeld. 

 

 

AGENDA 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen en verslag verenigingsjaar 2012 
a. Notulen ALV 4 april 2012  

(voor inzage zie www.zzpmo.nl onder tabblad “Informatie”) 

b. Verslag van het bestuur verenigingsjaar 2012 (zie bijlage) 

4. Financieel overzicht 

a. jaarrekening 2012 – 2013    

b. verslag van de kascontrolecommissie  

c. vaststellen jaarrekening en verlenen décharge aan het bestuur 

d. benoeming leden kascontrolecommissie 

e. vaststellen contributie 2013-2014   

5. Benoeming bestuur door de ALV  

Conform rooster is aftredend en herkiesbaar voor een periode van drie jaar: 

a. Dirk Huckriede als bestuurslid 

b. Robert Borrenbergs als secretaris 

6. Programma 2013 en de leden aan het woord: ideeën, suggesties, opmerkingen 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.zzpmo.nl/


 2 

1. Opening 

De voorzitter Joop Jansen opent deze vergadering met het compliment aan de gastvrouw Tamara Sille 

voor de prachtige locatie van deze bijeenkomst: Galerie Sille Kunst.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De voorzitter merkt op dat een van onze bestuursleden Nel van der Waart niet aanwezig is. Er zijn 

geen ingekomen stukken voor de ALV. 

  

3. Notulen en verslag verenigingsjaar 2012 

 

a. Notulen ALV 4 april 2012 

De voorzitter geeft aan dat we tijdens die vergadering goed hebben kunnen discussiëren over de 

toekomst van onze ZZPMO. Hij vond het daarom een goede vergadering. 

 

b. Verslag van het bestuur verenigingsjaar 2012  

De secretaris Robert Borrenbergs geeft een mondelinge toelichting op het Verslag.  

Op 29 mei 2013 zal onze vereniging een seminar organiseren met interessante sprekers. Het 

evenement zal gesponserd worden door de KvK en de Rabobank. 

Ook collega bedrijfsverenigingen zullen wij op dit seminar attent maken om daarmee ook bij hen de 

ZZPMO en haar leden onder de aandacht te brengen. 

 

De notulen en het verslag worden goedgekeurd door de ALV. 

 

4. Financieel overzicht 

a. Jaarrekening 2012-2013 (in de vergadering uitgereikt aan de leden) 

Penningmeester Wil van der Neut licht de jaarrekening toe.  

Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 34,00. De totale opbrengst was € 1.895,00, maar 

de totale kosten waren € 1.929,00, zodat per saldo een verlies van € 34,00 werd geboekt. 

Dit verlies kan echter makkelijk door onze vereniging gedragen worden, vanwege de liquide reserve 

van € 1.200,00. 

b. Verslag van de kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestaande uit Bas Francken en Sjaak van Benten, hebben de jaarstukken op 

juistheid gecontroleerd en adviseren de ALV om het bestuur décharge te verlenen.  

c. De ALV gaat  over tot goedkeuring van de jaarstukken en verleent aan het bestuur décharge 

d. Benoeming leden kascontrolecommissie 

De vergadering benoemt als nieuwe leden van de kascontrolecommissie: Bas Francken en Pedro 

Jooren 

e. Vaststellen contributie 2013-2014 

De contributie blijft ongewijzigd. 

  

5. Benoeming bestuur door de ALV 

a. Conform rooster is aftredend en herkiesbaar voor een periode van drie jaar: 

- Dirk Huckriede als bestuurslid 

- Robert Borrenbergs als secretaris 

Het bestuur vraagt de ALV om deze bestuursleden voor nieuwe periode te benoemen, waarmee de 

ALV unaniem mee akkoord gaat. 
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6. Programma 2013 en de leden aan het woord: ideeën, suggesties, opmerkingen 

 

Op de agenda staat de volgende bijeenkomsten gepland: 

 

24 april  ZZP-Café 

29 mei  Seminar-ZZPMO 

26 juni  BBQ 

10 juli  ZZP-Café 

11 september Bedrijfsbezoek 

30 oktober ZZP-Café 

27 november Bedrijfsbezoek 

 

De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde programma. 

 

 

7. Rondvraag 

Harry Bijl spreekt zijn waardering uit voor het door het bestuur verrichte verenigingswerk. 

 

 

8. Sluiting 

 

Onze voorzitter Joop Jansen bedankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


