Verslag Algemene Ledenvergadering najaar 2017
Datum
Tijd
Locatie

1.

:
:
:

13-12-2017
14:30 - 15:00 uur
Soest, DLC-Cafe Soest

VIAG en IMG100.000+

De koepels VIAG en IMG trekken steeds meer en intensiever met elkaar op. Steeds vaker krijgen we vanuit de
omgeving de vraag waarom er twee koepels zijn, die zich zo op het eerste gezicht met dezelfde onderwerpen
bezighouden binnen hetzelfde werkterrein. We zijn van mening dat het goed is om te onderzoeken hoe nauw de
samenwerking tussen de beide koepels kan worden met een mogelijke versmelting in het vooruitzicht.
De vergadering stemt in met het voorstel om in 2018 nader te onderzoeken op welke manier de samenwerking tussen
beide verenigingen vorm kan krijgen.

2.

Raad van Advies

Om de regio’s (leden) meer te betrekken bij de vereniging stellen we voor om een raad van advies in te stellen en de
regio-voorzitters (VIAG) daar lid van te laten zijn. Op deze wijze kunnen we binnen de directer en met kortere lijnen
met elkaar communiceren en de worden standpunten van de leden eerder bekend.
De vergadering stemt in met het voorstel de regiovoorzitters te benoemen tot Raad van Advies van de VIAG vereniging.

3.

Voorstel verhoging contributie:

Zoals bekend is de verhouding tussen inkomsten en uitgaven van de VIAG op dit moment niet in balans.
De VIAG heeft dit jaar daarom een deel van de reserve moeten gebruiken om alle kosten te kunnen betalen.
Een van de redenen is dat we door gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden steeds minder 1e leden hebben
en dat er ook minder bedrijfsleden zijn.
Om de financiën weer in balans te krijgen en de geslonken reserves weer aan te vullen blijven we kritisch kijken naar
de uitgavenkant.
Maar gezien de vaste contractuele uitgaven en het streven om ook een extra impuls te geven aan meerwaarde en
kwaliteit naar onze leden ontkomen we er niet aan om de inkomsten te verhogen door een verhoging van de
contributie.
De vergadering stemt in (na wel wat vragen en verdere toelichting door de penningmeester) met de nieuwe contributie
tarieven van:
● € 550,- euro voor eerste leden
● € 75,- euro voor vervolgleden
● € 1095 euro voor bedrijfsleden

4.
Rondvraag en afsluiting
Geen bijzonderheden voor de rondvraag. De voorzitter dankt iedereen voor de aandacht en sluit de vergadering.

