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Agenda punt
1.
Opening en vaststelling agenda

Besluit/afdoening
De voorzitter opent de ledenvergadering.
Het bestuur heeft een ordevoorstel ingediend bij
agendapunt 7. Het bestuur vraagt de leden het professionaliseringsprogramma niet vast te stellen, maar dit
te zien als een discussiestuk. Tevens stelt het bestuur
voor om het advies van de commissie Professionalisering integraal over te nemen.
De heren Vrieling (griffier Groningen) en Broekema
(griffier Westland) beslissen naar aanleiding van het
ordevoorstel om hun ordevoorstel in te trekken.
Voorafgaand aan agendapunt 5a heeft de heer J. van
der Rhee (griffier Haarlemmermeer) gevraagd de vergadering toe te mogen spreken.
De agenda wordt met inachtneming van de ordevoorstellen vastgesteld.

2.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.
4.

Vaststelling besluitenlijst Algemene Ledenvergadering d.d. 11 september 2009
Jaarrekening 2009

De Jaarrekening 2009 wordt vastgesteld

Begroting 2011
Voorgesteld wordt:
a. De contributie voor 2011, waarbij leden
€ 300,-- per jaar betalen en geassocieerde leden € 225,-- per jaar;

a. De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld op
€ 300,-- voor gewone leden en op € 225,-- voor geassocieerde leden.

b. Begroting 2011 vaststellen.

b. De leden stellen de begroting 2011 vast.

5.

De heer J. van der Rhee krijgt het woord. Hij vraagt het
bestuur bij een volgende benoeming op openlijke en
democratische wijze om te gaan met de kandidaten.
Tevens ondersteunt hij van harte de voordracht voor
de kandidatuur van de heer A. Oudbier als inkomend
vicevoorzitter.
De heer D. Vrieling sluit zich aan bij de woorden van
de heer Van der Rhee en vraagt het bestuur nogmaals
om de democratie voorop te stellen bij volgende voordrachten van bestuursleden. De heer Vrieling ondersteunt de voordracht van de heer Oudbier van harte.
a. De heer A. Oudbier wordt bij acclamatie benoemd
Voordragen voor benoeming als inkoals inkomend vicevoorzitter.
mend vicevoorzitter de heer A. Oudb. De heer J. van Urk wordt bij acclamatie benoemd
bier;
als lid voor een periode van vier jaar.
Vooraankondiging afscheid van de heer c. De leden en het bestuur bedanken de heer T. Rolle
G. van Soest en voordragen als lid de
voor zijn inzet. Mevrouw K. Stadhouders wordt bij
heer J. van Urk;
acclamatie benoemd als lid voor een periode van
Afscheid de heer T. Rolle en voordravier jaar.
gen voor benoeming als lid mevrouw K. d. De leden en het bestuur bedanken
Stadhouders
mevrouw C. Selman voor haar inzet. De heer B.
Afscheid van mevrouw C. Selman en
van ’t Westeinde wordt bij acclamatie benoemd als
voordragen voor benoeming als lid de
lid voor een periode van vier jaar.
heer B. van ’t Westeinde
e. De leden stemmen bij acclamatie in met de verlen-

Benoeming bestuursleden

a.

b.

c.

d.

e. Het bestuur vraagt in te stemmen met
een verlening met een half jaar voor het
voorzitterschap.

ging van het voorzitterschap van de heer J. Paans
met een half jaar. Tijdens de ALV in september
2011 wordt de nieuwe voorzitter benoemd.

6.

Benoeming kascontrolecommissie

De heer Baijens treedt af als lid van de kascontrolecommissie. De ALV bedankt hem voor zijn inzet.
De leden, de heer Waverijn, griffier gemeente Veere
en de heer Kooijman, griffier gemeente Bergen NH,
zijn bij acclamatie benoemd als lid van de kascontrolecommissie.

7.

Professionaliseringsprogramma voor griffiers

8.

Rondvraag

De heer F. Bergmans, griffier gemeente Papendrecht,
vraagt om het een sterker initiatief vanuit de vereniging
bij de organisatie van het werkgeverschap.
De heer Vrieling, griffier gemeente Groningen, ondersteunt het ordevoorstel van het bestuur.
Het ordevoorstel van het bestuur wordt bij acclamatie
aangenomen.
De heer L. van Luijk, griffier gemeente Delft, vraagt het
bestuur in de toekomst de leden meer te betrekken bij
ordevoorstellen en vraagt aandacht voor het proces.
Er is verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9.

Sluiting

