Verslag Algemene Ledenvergadering 2017
Datum
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Locatie

:
:
:

24-03-2017
14:30 - 15:00 uur
Amersfoort, Princess Hotel

1
Concept notulen Algemene Ledenvergadering 18 maart 2017
Voorgesteld wordt de conceptnotulen goed te keuren.
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Verslag wordt vastgesteld.
2
Verslag door voorzitter over activiteiten van het verenigingsjaar 2016
De voorzitter blikt terug op het vereningsjaar 2016. Verschillende punten worden uitgelicht.
In het jaarverslag 2016 staat een uitgebreidere toelichting.
- Congres 4e industriële revolutie;
Grijs? jonge leden oproepen
- Innovatietrip;
nav 25 jaar jubileum.. gemeente London zelfde vraagstukken. Verbintenis tussen beleid en praktijk.
HPE; toekomst visie ge/bekeken
- Symoposium Gegevensmanagement
+100 mensen, wordt in 2017 herhaald
- Workshop informatiekundige aspecten samenwerkende gemeenten
Samen met KING/VIAG workshop gehad.. welke vragen geeft dit? Voor de gemeente, maar ook voor de
verening VIAG.
- IMG
Verbinding gezocht en gevonden. Gaan steeds meer samen optrekken. Gezamenlijke brieven.
- Themadagen DA2020
Themadagen afstemt op programma KING
- Opleidingsmogelijkheden
VIAG leergang-Rick Maes – in 2016 afgerond, gaat in 2017 verder aangepaste vorm
PPO academie – programma, maar kan ook inspringen op wensen.. academie ontwikkeld op basis van
behoeften.
- LOLA
1x per jaar allemaal bij elkaar om beelden uit te wisselen. Uitdaging overal gelijk.
3
Financiën
Jaarrekening 2016
Door penningmeester (Antoinette) en ondersteuner (Renk) wordt een toelichting gegeven op de cijfers over 2016. Er
zijn geen bijzondere heden, het eindigen met een klein positief resultaat (0,6%).
Inkomsten redelijk gelijk gebleven, aan de uitgavenkant wat andere keuzes gemaakt; oa minder uitgaven aan
internationale contacten en in 2016 geen product. Deze kosten komen wel in 2017.
Balans per 31-12-2017
Begroting 9.000 uit reserves.. bleek niet nodig!
Nog maar 1 geoormerkte reservering – LOLA 2020. Viag is dan gastheer van de internationale bijeenkomst
Verslag controlecommissie 2016
Alles gecontroleerd, positief advies verslag uitgebracht.
Décharge
Na instemming met de jaarrekening 2016 en de daarbij behorende balans verleend de vergadering decharge aan het
bestuur voor het gevoerde financieel beleid.

Benoemen controlecommissie 2017
Martin Hartendorp van de gemeente Langedijk stopt met de controlecommissie. Martin wordt bedankt voor zijn
inspanning en bijdrage van de afgelopen jaren.
Jules de Ruijter van Solventa zal in 2017 zitting houden in de controlecommissie.
Rene Ringeling Gemeente Woerden wordt voorgedragen als vervanger van Martin.
Er wordt ingestemd met de benoeming van deze leden.
4.
Plannen 2017
De voorzitter schetst de plannen voor 2017.
De plannen staan in 2017 in het teken van het thema “samen verbinden en sturen op betekenis”.
- Whitepapers en themadagen
In 2017 zullen de themadagen houden, 2 themadagen zullen samen met de IMG zijn. Nav de themadagen
zullen we whitepaper opleveren. Deze kunnen gezien worden als VIAG producten.
- Samenwerking Haagse hoge school
Het product van 2016 is een samenwerking met de Haagse hogeschool. Dit wordt in 2017 verder vorm
gegeven.
- Samenwerking IMG
In 2017 gaan we de verdere verbinding zoeken met IMG.
- In de regio
In 2017 gaan we ons meer focus op wat er in de regio speelt. Teven willen we ophalen welke “professionele
hobby” onze leden hebben. Op deze manier kunnen we gericht kennis delen en verbinden.
- Bestuur
Peter van Gastel wordt voorgedragen als nieuwe bestuurslid in de rol van penningmeester; leden stemmen
hiermee in. Peter gefeliciteerd. We bedanken Antoinette voor haar rol als interim penningmeester.
5.
Begroting 2017
Door penningmeester (Antoinette) en ondersteuner (Renk) wordt een toelichting gegeven op de begroting van 2017.
Geen grote wijzigingen; ter kennisgeving aangeboden. Deels uit de reserve.
Vraag vanuit de leden (Roel Bakker) Er moet een minimale reserve zijn; is die er nog als we vanuit de reserves putten?
Ja; die is er nog. Daar heeft de controle commissie op gelet en gecontroleerd.

6.
Rondvraag en afsluiting
Geen bijzonderheden voor de rondvraag. De voorzitter dankt iedereen voor de aandacht en sluit de vergadering.

