CONCEPT VERSLAG
Algemene Ledenvergadering LVO 2014
Datum : dinsdag 3 juni 2014
Tijd
: 16.30 – 17.00 uur
Adres : Zalencentrum Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4A, 3743 KN Baarn

1.

Opening en vaststelling van de agenda
de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld; aanwezig zijn de bestuursleden Gert Plomp
(voorzitter), Ton Eimers, Geert Luiten, Bert Deuling, Martijn Bruijstens en Hans Hoes (verslag).
Geen van de leden heeft zich voor de ALV aangemeld.

2.

Verslag Algemene Ledenvergadering van 23 april 2013
Het verslag van de ALV van 23 april 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn n.a.v. het
verslag geen vragen of opmerkingen.

3.

Mededelingen van het bestuur
Er zijn geen mededelingen.

4.

Benoeming bestuursleden
Het bestuur stelt voor de heer Ton Eimers te benoemen tot bestuurslid.
Daarnaast is het bestuur bezig met de voorbereiding van nog een benoeming. Deze zal, als
alles rond is, ter vergadering worden voorgedragen. Naast de heer Ton Eimers is ook de heer
Geert Luiten, werkzaam bij de gemeente Leusden, kandidaat voor het bestuur van de LVO.
Beide heren worden bij acclamatie benoemd. Het afgelopen jaar is de heer J. Brand als
kandidaat bestuurslid actief geweest. De laatste bestuursvergadering heeft hij (wegens zijn
benoeming tot raadslid) voor het bestuur van de LVO moeten bedanken (anders te veel werk).
Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet het afgelopen jaar en verwacht dat Jan Brand nog wel
zal blijven deelnemen aan de vergaderingen van de FMH. Op een passend tijdstip neemt het
bestuur afscheid van Jan Brand.

5.

Jaarverslag 2013.
De voorzitter neemt het verslag door. Hij wijst erop (blz 3) dat de LVO wat betreft de
herbenoeming van bestuursleden formeel onzorgvuldig handelt. Volgens de statuten (artikel
11 lid 5 wordt een bestuurder maximaal voor 3 jaar benoemd en kan hij niet langer dan 9 jaar
in functie blijven. Zijn maximale periode loopt eind 2015 af, maar er heeft nimmer een
herbenoeming door de ALV plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor Hans Hoes, die vanaf
september 2008 in het bestuur zit. Besloten wordt beide bestuurders (met terug werkende
kracht) te herbenoemen. Het bestuur zal hierop in het vervolg alert zijn.

6.

Financiële aangelegenheden
a. Bevindingen financiële commissie 2013: de heren Martin Kramer en Jan Bel, gemeente
Gouda.
Van het verslag van de financiële commissie wordt kennisgenomen. Besloten wordt het
advies m.b.t. functiescheiding van de penningmeester <> projectleider over te nemen en in

b.

c.

d.

e.

7.

te voeren op het moment waarop de overeenkomst met het ISMH wordt uitgebreid (eind
2014). N.a.v. het advies om beter evenwicht te brengen tussen baten en lasten wordt
besloten daarover dit najaar expliciet in het bestuur aandacht te besteden. De combinatie
van teruglopend ledental en achterblijvende deelname aan de bijeenkomsten laat zien dat
bij ongewijzigd beleid voortzetting van de LVO niet mogelijk is, bij gebrek aan draagvlak en
input vanuit de leden.
Vaststellen leden financiële commissie voor 2014
Besloten wordt de heren Bel en Kramer te verzoeken ook over 2014 de kascommissie te
vormen. De statuten verzetten zich niet tegen.
Jaarrekening 2013.
De jaarrekening wordt vastgesteld en het bestuur gedechargeerd. De penningmeester
merkt op, in samenhang met het gestelde onder agendapunt 6a, dat budgettair gezien het
niet mogelijk is de verwachte opbrengst van zo’n € 25.000 uit cursussen en activiteiten
binnen te halen. Bij de LVO, maar ook elders, blijkt het moeilijk leden te laten deelnemen
aan congressen en bijeenkomsten. Meer dan € 1.000 per bijeenkomst (25 deelnemers) lijkt
niet haalbaar. Met de huidige capaciteit en inzet zijn 25 bijeenkomsten per jaar ook niet
haalbaar.
Tarieven 2015
- Voorgesteld wordt de contributie en de tarieven voor deelname aan werkconferenties
e.d. voor 2015 vast te stellen zoals in de bijlage is aangegeven. Op grond van artikel 9.7 van
de statuten wordt verzocht bij overwegende bezwaren vóór 1 juni a.s. te reageren.
- Contributies LVO 2015
Verhoging met 3% en afgerond op veelvouden van € 5,- (obv inflatie-index 2014)
- Tarieven (werk)conferenties (bedrag excl BTW). Verhoging obv kostprijs
Met de tarieven over 2015 wordt ingestemd. Vanwege het rapport van de belastingdienst
zal met ingang van 2015 over de contributie ook BTW geheven moeten worden.
Meerjarenbegroting 2015 – 2018 (wordt ter vergadering uitgereikt)
De penningmeester heeft (zie ook agendapunt 6a en 6c) nog geen meerjarenbegroting
opgesteld. Dat hangt nl af van de besluitvorming later dit jaar.

Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit tegen 16.50 uur de
vergadering.

Contributies LVO 2015
Verhoging met 3% en afgerond op veelvouden van € 5,- (op basis van de inflatie index over
2014 en exclusief BTW1).
Contributie
2014

contributie
2015

Gemeenten (1)
0 - 25.000
25.001 - 50.000
50.001 - 75.000
75.001 - 100.000
100.001 - 150.000
150.001 en meer

290
490
605
720
860
975

300
505
625
745
890
1005

Bedrijven (2)
≤2
3 t/m 19
≥ 20

230
490
975

240
505
1005

persoonlijk

375

390

(1) Aantal inwoners
(2) Aantal personeelsleden

Tarieven (werk)conferenties (bedrag excl. BTW).
2014
leden
niet-leden
< dag
60
125
hele dag
100
230

1

2015
leden
niet-leden
75
150
125
250

Op grond van een aanwijzing door de belastinginspecteur zijn wij genoodzaakt BTW te heffen over de contributie. Deze is nog niet in de
tarieven verwerkt. Voor de meeste gemeenten is de BTW compensabel en voor de meeste bedrijven te verrekenen.

