
Notulen algemene ledenvergadering VVA Larenstein en Aristaeus   

Vrijdag 19 november 2021, 12.30 uur 

Locatie: Van der Valk Hotel Almere 

Aanwezigen:  

Bestuur : Ninja Blok, Gerben Donker (voorzitter Aristaeus), Paul Eugelink, Michel Tol, 

    IJsbrand Velzeboer (voorzitter VVA Larenstein) 

 

Erelid :   Gijs Eikelenboom 

Leden : Paulien van den Akker, Jacques Bosboom, Jan Brinkman,                              

  Karin Heijstraten-La Rivière, Klaas Huzen, Jan Koelstra, Jan Nijhuis,               

  Edzo Oosterhuis, Remco Valk, Bertus van der Vegt, Joanna Wassenberg,            

  Yuri Wolf, Harm Janssen, Ton de Bruijn, Erik Nijenhuis  

Relatielid : Leonie Heutinck 

VVA Bureau : Arian Bosscher 

Notulist : Lidy Themmen 

 

1. Opening: 

Arian, "dagvoorzitter", heet iedereen van harte welkom namens VVA en Aristaeus. Hij neemt kort het 

programma door. Het gaat vandaag om 2 zaken. De algemene ledenvergadering en een presentatie + 

bezoek Floriade (sneak preview). Als afsluiting is er een borrel bij Van der Valk. 

Arian Bosscher stelt zich ook nog even voor. Hij werkt sinds korte tijd met en voor de alumnivereniging 

om een aantal communicatiezaken op te pakken. 

Vervolgens neemt IJsbrand het woord. Hij noemt o.a. de inspanningen die Arian voor de 

carrièredagen heeft gedaan. IJsbrand heet iedereen namens de beide verenigingen een hartelijk 

welkom.  

Ook Gerben heet iedereen hartelijk welkom. Hij legt uit dat deze vergadering wordt geleid door         

2 voorzitters. 

Gerben Donker is voorzitter van Aristaeus 

IJsbrand Velzeboer is voorzitter van VVA Larenstein 

 



Er is besloten om ondanks alle coronaperikelen toch bij elkaar te komen. Er zijn veel en belangrijke 

zaken te bespreken. Ervan uitgaande dat iedereen een geldige QR-code heeft. De bestuursleden 

hebben zich deze ochtend laten testen. 

Een pittige tijd achter de rug. Toch is er veel werk verzet. Dat blijkt ook uit de stukken die iedereen 

heeft gekregen. 

Agenda bespreking. Evt. op/of aanmerkingen. 

Gijs vraagt of i.v.m. punt 2 op de agenda, er een mogelijkheid is het recht vandaag te bekrachtigen, 

omdat de volgende vergadering (20 december 2021) online is.  

Gerben legt uit dat dit volgens de statuten niet mogelijk is, en dat er dan ook mensen worden 

gepasseerd die er vandaag niet bij zijn.  

 

2. Besluit tot combineren van de twee ledenvergaderingen 

Gaat iedereen akkoord dat er met 2 verenigingen parallel 1 vergadering wordt gehouden? 

Dat er nu gezamenlijk parallel uitvoering wordt gegeven, op dit moment aan de 

ledenvergadering van Aristaeus en VVA Larenstein. 

Alle aanwezige leden zijn voor. 

De besluiten zijn genomen! 

 

3. Voorstelrondje van de bestuursleden  

Els, medewerker stafbureau, is vandaag afwezig i.v.m. privé omstandigheden. 

Haar zus, Lidy, verzorgt vandaag de notulen. 

 

Jan Nijhuis vertelt wat zijn bijdrage is geweest. 

Hij heeft het afgelopen jaar zijn energie en ervaring, van het werkzame leven en de opleiding 

in Leeuwarden, gebruikt ten bate van de alumni. 

 

Ninja Blok (secretaris): Bestuurslid sinds 2018. Ecoloog van beroep. Ze vindt het heel belangrijk dat er 

activiteiten worden georganiseerd voor studenten en werkenden, zodat er meer verbinding ontstaat. 

Paul Eugelink (commercie): Bestuurslid sinds 2016/2017. In het dagelijks leven adviseur met een 

zelfstandig adviesbureau, waterbouw. 

Michel Tol (Penningmeester): Sinds 2017 penningmeester Aristaeus. Sinds 2020 formeel ook 

penningmeester van VVA. In het dagelijks leven proces technoloog. 

 



IJsbrand Velzeboer (voorzitter) : Altijd veel bemoeienis gehad met de alumnivereniging vanuit 

Bolsward. Nu bij VVA Larenstein. Belangrijke taken vindt hij, het uitrollen van de missie en visie, 

contacten met de school onderhouden, goed op de kaart zetten. Vooral ook de activiteiten vindt hij 

belangrijk. 

Gerben Donker (voorzitter): In het dagelijks leven eigenaar software IT bedrijf, waar software wordt 

gemaakt voor agri business. Nu nog voorzitter van Aristaeus, straks onderdeel van het nieuwe bestuur 

VVA Aristaeus. 

 

4. Mededelingen bestuur 

1. Oproep voor leden, ter versterking van het bestuur (vrijwilligersbestuur). Er is veel 

"opgeruimd". Een goed moment om in te stappen. 

2. Afmeldingen: Kai Kikkers, Paul Jansen, Joop Hammink en Erwin van de Berg. 

3. Vergaderstukken (een flink pakket) zijn tijdig verstuurd. Bij de financiële stukken heeft een 

externe accountant meegekeken. 

 

5. moment van stilte voor de overleden leden  

Door de afwezigheid van Els, zijn op dit moment de namen niet bekend. 

Er wordt bij stilgestaan. De volgende keer worden de namen genoemd. 

 

6. Vaststelling van de notulen van de ALV van 9 december 2020 

   Gijs: Bij bestaansrecht moet dag 1 worden vervangen door 1e studiedag 

            Studieverenigingen -> Quercus toevoegen 

            Financieel verslag(9.2) , 3e regel, SAV moet subsidie SAV zijn 

 

    De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld 

 

7. Jaarverslag 2020 inclusief activiteitenplan (zie bijlage) 

IJsbrand neemt het woord:  

Jaaroverzicht 2020/2021, de inhoud spreekt voor zich. Financiën zijn goed op de rit. Geen 

langlopende verplichtingen. Er is flink gesneden in de kosten.  

Heel veel dank verschuldigd aan Els Themmen. Ook veel dank verschuldigd aan Paul, hij 

heeft goed gekeken naar de functies binnen het bestuur. En de onvolprezen penningmeester 

die veel werk heeft verzet. 



VVA:   1500 leden 

Aristaeus:  200 leden 

 

Jaarverslag is vastgesteld. 

Activiteitenplan: Corona heeft veel impact gehad. Activiteiten gingen niet door. 

Het doel is de hoofddomeinen van de studierichtingen te laten vertegenwoordigen in de 

excursies. 

De carrière dag is doorgeschoven naar 14 t/m 17 maart 2022. Digitale uitvoering (online). 

De carrière dag is een verdienmodel, levert geld op. Is ook waardevol voor onze 

contactbedrijven. Er is veel belangstelling voor, ook vanuit bedrijven. 

Met dank aan Arian dat het zelfbedruipend is. 

Gijs gaat zich verdiepen in de, al betaalde facturen, zijn ze van de vorige of van de huidige 

carrière dag? 

       

8. Toelichting op financieel jaarverslag 2019 en 2020 (VVA Larenstein) 

Michel Tol krijgt vanaf nu het woord. 

Iedereen heeft de bijlagen (8 en 9) kunnen inzien. 

Uitleg BTW:  

De vereniging is niet BTW plichtig, de stichting is wel BTW plichtig. 

De vereniging betaalt subsidie aan de stichting. Als je subsidie ontvangt hoef je daar geen BTW over 

af te dragen. Maar doordat er verplichtingen tegen overstaan, moet het wel. Daar zat destijds de 

denkfout, dat betekent dat de BTW die is verrekend, en dus niet is afgedragen in de stichting, nu 

alsnog wel afgedragen gaat worden. 

Dat betekent ook dat de verliezen over die jaren groter zijn dan destijds is gecommuniceerd. 

We hebben zelf de melding gedaan en een suppletie-aangifte , dus geen problemen met de 

Belastingdienst! 

Mocht er nog geen decharge zijn verleend voor 2018 SAV, dan heeft de vergadering bij dezen 

besloten dat Gijs, het bestuur SAV alsnog bij dezen decharge heeft verleend. 

2020: BTW verrekening 2019 staat op de balans van 2020. 

             Een aantal rekeningen, voornamelijk van het magazine, zijn doorgeschoven van SAV naar   

 VVA, om ervoor te zorgen dat er minder BTW hoeft te worden bijbetaald. 

 Het verlies over 2020 is voornamelijk ontstaan door het ontbreken van opbrengsten voor de 

dekking van de jaarlijkse community- en personeelskosten’  

 Beperkt aantal excursies en geen carrière dag in 2020. 



 

9. Toelichting op financieel jaarverslag 2020 (Aristaeus) 

Uitleg van het jaarverslag a.d.h.v. sheets.  

Zie de vooraf beschikbaar gestelde stukken. 

 

Er is ook een gezamenlijke rekening gemaakt van de 3 verenigingen. 1 balans. 

Een vertrekpunt voor ons als gezamenlijke vereniging, voor 2022. 

 

10. Verslag van de kascontrolecommissie 

Kascontrole verricht door Harm Jansen (VVA Larenstein) en Kai Kikkers(Aristaeus) 

Er is een nieuwe, correcte versie van het verslag gemaakt wat wordt goedgekeurd. 

Goedkeuring van de kascontrolecommissie om decharge te verlenen over 2019 en 2020. 

Akkoord van zowel Aristaeus als Larenstein. 

 

11.Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie 

Harm Jansen is aftredend. 

Kai Kikkers blijft aan. 

Yuri Wolf neemt de plaats van Harm in. 

 

12. Verlenen van decharge voor het gevoerde beleid over 2019 en 2020 (VVA Larenstein) 

Decharge is verleend. 

 

13. Verlenen van decharge voor het gevoerde beleid over 2020 (Aristaeus) 

Decharge is verleend. 

 

14. Discussie en besluit nemen over de community (zie bijlage community) 

Hoe nu verder met de gezamenlijke community, het online portaal van VVA Larenstein en 

Aristaeus. Het bestuur worstelt er mee. Aan de ene kant kost het veel geld, tijd en energie 

om er kwaliteit aan te geven, aan de andere kant is er perspectief. 

Weinig leden maken er gebruik van. 



Er ontstaat een levendige discussie. De aanwezige leden denken mee en geven hun mening.  

Besluit: Er wordt door het bestuur en de leden unaniem besloten dat het optie 1 (stoppen en 

terugschakelen) wordt. 

 

15. Begroting voor 2022 (VVA Aristaeus) 

Michel geeft toelichting met behulp van sheets. 

Er is een mandaat om de transitie van de huidige community naar de nieuwe website vorm 

te geven. 

Het idee is: 

Een mailbericht rond te sturen naar onze leden met de vraag of iemand zou willen helpen 

met de migratie naar een nieuwe website. 

In school checken of er iemand te vinden is, die ons hierbij zou willen helpen, in de vorm van 

een "kortdurende opdracht". 

 

Begroting B wordt goedgekeurd, deze is gebaseerd op het stoppen met de Community. 

 

16. Benoemen bestuursleden 

Paul kaart aan dat het bijzonder is, dat uit een bestand van 1700 leden, het zo moeilijk is 

bestuursleden te krijgen. 

Gerben biedt aan dat iemand ook eerst een half jaar mee mag kijken met het bestuur.  

Verzoek, kijk of er iemand in je netwerk geschikt is als bestuurslid.  

Wordt vervolgd… 

                                                                                                        

17. Bekrachtiging van het fusiebesluit (zie bijlagen met daarbij de statuten) 

Het fusiebesluit moet alleen nog formeel worden goedgekeurd door de leden. 

Het besluit kan nu niet worden genomen (te weinig leden aanwezig). 

Daarom op 20 december 2021 vanaf 19.30 uur volgende algemene ledenvergaderingen. 

De notaris moet vóór 31 december 2021 afstempelen om te voorkomen dat we het proces 

opnieuw moeten doorlopen en daarmee extra vertraging oplopen en extra kosten dienen te 

maken.  

 

18. Vaststelling huishoudelijk reglement (zie bijlage) 



Vastgesteld (onder voorbehoud van de fusie). 

 

19. Rondvraag 

Jan K.  1. stelt een wijziging in de stemprocedure voor: In positieve zin stemmen. 

        2. is het een goed idee om regelmatig een borrel (al is het nu een lastige tijd) te 

 organiseren?  

 

Edzo Bedankt het bestuur voor al het werk dat is verzet! 

 

Gijs Na 25 jaar betrokkenheid bij het bestuur, neemt hij afscheid. Gijs stopt met deze 

 werkzaamheden bij SAV. Hij bedankt het bestuur! 

 

20. Sluitingen 

Om 14.45 uur worden beide vergaderingen gesloten. 

 

 


