VERSLAG Algemene Leden Vergadering
van de Best Practice User Group Nederland
3 maart 2021 – online via Teams
Aanwezig bestuur: Johannes Braams, Jack van Grunsven, Paul Permentier, Patricia de Jong
Er waren daarnaast 14 leden aanwezig.
Verslag: Jolanda Zwaan
Agenda:
1 Welkom, opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Notulen ALV d.d. 15 april 2020
4 Jaarverslag verenigingsjaar 2020
5 Financiën/ verslag penningmeester
6 Verklaring en verkiezing kascommissie
7 Contributie
8 Bestuur
9 Ambitie 2021
10 Sluiting
1.

Welkom, opening en mededelingen (Johannes Braams)
Johannes opent om 17.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Vorig jaar hebben we de
ALV via een enquête mail moeten doen, dit jaar via teams. Hopelijk volgend jaar weer fysiek.
Johannes bedankt Jolanda Zwaan voor haar inzet en vele werk in de afgelopen 16 jaar voor de
BPUG. Carole Grootenboer volgt haar op en stelt zichzelf voor.

2.

Vaststelling agenda (Johannes Braams)
De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen wijzigingen.

3.

Notulen ALV d.d. 15 april 2020 (Johannes Braams)
De notulen stonden gepubliceerd op de website en worden getoond op het scherm.
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. De notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd en
vastgesteld, met dank aan de notulist voor de verslaglegging.

4.

Jaarverslag verenigingsjaar 2020 (Patricia de Jong)
Iedereen heeft het jaarverslag kunnen downloaden op de website. Patricia ligt een paar items uit het
jaarverslag toe. De rest van het verslag is terug te lezen op de website.
Het afgelopen jaar is een apart jaar geweest. Na 2 fysieke sessies in januari en februari, zijn we
overgestapt naar digitale sessies om zo toch nog in contact te blijven met onze leden. Veel dank aan
de seminarcommissie, die deze sessies heeft voorbereid en uitgevoerd. In totaal zijn er 11 webinars
georganiseerd met 550 bezoekers. Dit zijn geen unieke bezoekers, diverse leden hebben meerdere
webinars bijgewoond. De gemiddelde score voor een sessie was 3,9 (schaal 1-5) Er waren webinars
met wel 100 aanmeldingen. Bij fysieke sessies schommelde het deelnemersaantal rond de 30
personen.
We zijn het afgelopen jaar veel bezig geweest met LinkedIn. Er is nu ook een bedrijfspagina BPUGnl
aangemaakt. Alle webinars staan op ons BPUG YouTube kanaal. Via een link op de website zijn deze
makkelijk terug te zien.

5.

Financiën/ verslag van de penningmeester (Jack van Grunsven)
Jack bedankt de kascontrolecommissie voor hun hulp en advies bij de controle van de financiën.
Hij geeft een korte uitleg over de financiën van het afgelopen jaar. We hebben 2020 positief
afgesloten met € 3.988,=. Hiervan is nog € 657,= toe te schrijven aan 2019. De overige € 3.332,=
is groei in 2020. Wel zijn er nog 2 grote posten die meegenomen moeten worden. Alle leden hebben
een eindejaarsattentie ontvangen. De factuur hiervoor hebben we pas recent in 2021 ontvangen.
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Daarnaast is er in 2020 sponsorbijdrage ontvangen, waarvoor de geleverde diensten nog niet zijn
gedaan in verband met het niet doorgaan van het seminar. Deze bedragen meenemend in het
totaaloverzicht komen we uit op een negatief resultaat van € 2.344,=. Dit verlies komt ten laste van
de Algemene Reserve (eigen vermogen).
De verenigingskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met het herbouwen en
opnieuw inrichten van onze website. Voorheen hadden we een aparte verenigingswebsite en
seminarwebsite. Deze zijn het afgelopen jaar geïntegreerd.
Begroting 2021
Ook het komende jaar zal nog grotendeels in onzekerheid rondom corona plaatsvinden. Vooral het
wel/niet fysiek kunnen plaatsvinden van het seminar is onzeker. Daarom zijn er 2 varianten voor de
begroting gemaakt. Ook de sponsorinkomsten zijn hierdoor moeilijk in te schatten. Beide varianten
van de begroting worden door de aanwezige leden goedgekeurd.
6.

Verklaring en verkiezing kascontrolecommissie
Paul Hesselman, Henk Daniel en Aladin Mhamdi hebben de financiën van de vereniging
gecontroleerd. Paul leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor.
Daarna vraagt hij de vergadering om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor
het gevoerde beleid en akkoord te gaan met het financieel verslag. De vergadering gaat akkoord.
Paul wordt bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 2 jaar voor het uitvoeren van de kascontrole.
Johannes zal nog een presentje bij hem langsbrengen. Henk Daniel en Aladin Mhamdi zullen
komend jaar nogmaals de kascontrole doen. De voorzitter vraagt of er een 3e persoon wil
aansluiten. Deze wordt nog niet aangemeld. Het bestuur zal in de loop van het jaar een 3e persoon
hiervoor vragen.

7.

Contributie (Jack van Grunsven)
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het lidmaatschap hetzelfde te houden als vorig jaar,
namelijk € 82,50 per jaar, excl. BTW. Ook het studentenlidmaatschap van € 41,25 per jaar, excl.
BTW zal gelijk blijven. De vergadering gaat akkoord.

8.

Bestuur (Johannes Braams)
Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 personen. Johannes is aftredend en heeft zich herkiesbaar
gesteld voor een 2e termijn. Patricia is aftredend en niet herkiesbaar. Marco Campen
(CIMSOLUTIONS) is bereid gevonden om het bestuur te komen versterken. Hij stelt zichzelf voor.
Johannes vraagt de vergadering in te stemmen met de benoeming van beide bestuursleden. De
vergadering gaat akkoord. Hiermee komt het bestuursaantal weer op 4 personen. Tevens doet hij
een oproep voor meer nieuwe bestuursleden.

9.

Ambities 2021 (Paul Permentier)
- Stabilisatie en bij voorkeur groei in het ledenaantal door continue focus op meerwaarde voor
leden
- Doorontwikkeling van digitale media
- Verdere samenwerking met andere PM-vakverenigingen en andere relevante initiatieven.

10. Afsluiting (Johannes Braams)
Patricia wordt bedankt voor haar inzet in de afgelopen 3 jaar als secretaris van de vereniging.
Er worden verder geen vragen gesteld. Johannes dankt alle aanwezige leden voor hun komst. Hij
sluit de vergadering om 18.05 uur.

Voor akkoord: 3 maart 2021
Johannes Braams
Voorzitter

Jolanda Zwaan
Notulist
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