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Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de VASMO d.d. 21 mei 2021 
 
Bestuur:  André van Os (voorzitter), Christien van Dijk (penningmeester), Karin van Weereld 

(vicevoorzitter), Deborah Signore-Brouwer (aspirant bestuurslid) 
Notulist: Jolanda Bosma 
Aanwezig lid: Zie deelnemerslijst 
Locatie: Digitaal via Microsoft Teams-vergadering 

 

1. Opening en vaststellen agenda 
André van Os opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. De 

algemene ledenvergadering vindt nu via Microsoft Teams plaats vanwege de coronamaatregelen. 

André spreekt de wens uit dat het in het najaar lukt om elkaar weer fysiek te ontmoeten. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Vaststellen verslag d.d. 12 november 2020 

N.a.v.:  

Marleen informeert of het bestuur al heeft gesproken over haar vraag inzake korting op de 

contributie voor gepensioneerden.  

André zegt toe hier na de vergadering op terug te komen.  

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Jaarverslag 2020 

Dit jaar is gekozen voor een korter jaarverslag dan in voorgaande jaren. Het bestuur is bezig met 

een vernieuwende opzet van het jaarverslag. Deze opzet zal met ingang van het jaarverslag van 

2021 zichtbaar worden. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten, ondanks alle beperkingen door corona. Er is 

veel overleg geweest via Teams, waaronder overleg met partners. Er wordt tevens gewerkt aan 

vernieuwing van de website en aan de Create tool.   

Er zijn geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt vervolgens vastgesteld. 

4. Goedkeuring financieel jaarverslag 

- Resultatenrekening en balans 

Penningmeester Christien van Dijk geeft een toelichting op de stukken.  

2020 Was een vreemd jaar door corona. De begroting voor 2020 is voor de uitbraak van 

corona opgesteld. Hierdoor is de realisatie anders verlopen dan begroot en is een aantal 

zaken niet doorgegaan, waaronder het congres.  

 

André vult aan dat de financiën nu zeker op orde zijn. Er is een aanmerkelijk verschil tussen 

het beginsaldo van 2019 en het eindsaldo van 2020. Het is zeker de bedoeling dit geld in te 

zetten voor nieuwe activiteiten voor de leden, zoals webinars.  

 

- Verslag kascommissie 

De kascommissie heeft de jaarstukken doorgenomen en is akkoord gegaan. Hiervoor is een 

schriftelijke verklaring opgesteld die bij de stukken is gevoegd.  

 

- Besluit; dechargeverklaring 

De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.  

 

- Benoeming Kascommissie 2021 
Er wordt een nieuw kascommissielid benoemd voor volgend jaar, Marijke van der Wekke.  
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5. Vaststellen begroting 2021 

Christien licht de begroting toe. In 2020 zijn er veel gelden ongebruikt, deze worden 

doorgeschoven naar 2021. Dit geld kan o.a. worden ingezet om dit jaar een groter congres te 

organiseren. 

Het project Create is bijna afgerond. De tool wordt nu gedigitaliseerd. De kosten daarvoor zijn nu 

begroot voor 2021, dat geldt tevens voor de vernieuwing van de website. De begroting voor 

intervisie is niet gewijzigd ten opzichte van 2020. 

Debbie informeert of er behoefte is aan een webinar inzake advies- en instemmingsrecht. Zij 

heeft de behoefte om hierover te sparren met andere ambtelijk secretarissen.  

Valentine geeft aan dat intervisiegroepen bij uitstek geschikt zijn om te sparren met collega’s. De  

coördinator voor intervisie is Marisca van Ommen. Meer informatie over intervisie is te vinden op 

de website. 

Valentine suggereert dat het wellicht goed is om de extra gelden die overblijven van 2020 te 

reserveren voor bijvoorbeeld een volgende jubileumviering. Lopende activiteiten waren al begroot 

en daaraan hoeven de extra gelden niet uitgegeven te worden. 

André vindt dit een goede suggestie en zegt toe dit onderwerp in het bestuur te zullen bespreken.  

Er blijft een substantieel bedrag over, maar er moet wel een buffer overblijven.  

Christien geeft aan dat de vernieuwing van de website en Create in 2020 niet zijn afgerond. Dat 

is de reden dat de gelden hiervoor zijn doorgeschoven. De extra inkomsten kunnen eventueel 

ook ingezet worden voor promotie bij de SER etc.  

Valentine merkt op dat VASMO ook zou kunnen aanhaken bij grotere opleidingsinstituten voor 

AS opleidingen, zoals NCOI. Hierdoor ontstaat er een andere invalshoek ten opzichte van de 

bestaande opleidingen.  

André geeft aan dat het bestuur momenteel bezig is met het moderniseren van opleidingen en 

certificering. De gedane suggesties zullen worden meegenomen.  

Ellen merkt op dat zij een stukje juridische opleiding mist. De AS heeft hier veel mee te maken.  

Deborah informeert of er wellicht behoefte is aan meer webinars over actuele juridische 

wetgeving. Dat blijkt inderdaad het geval.  

Op basis van de toelichting wordt de begroting vastgesteld en goedgekeurd. 

6. Vooruitblik bestuur 2021 

Deborah geeft aan dat er dit jaar wordt gewerkt aan de nieuwe website en de nieuwe tool Create. 

Daarnaast is er intensief overleg met partners, zoals advocatenkantoren. Aansluitend aan deze 

algemene ledenvergadering zal Stefan Jansen van De Voort Advocaten een webinar verzorgen. 

Daarnaast wil men o.a. certificering in het zadel helpen en leden werven met onder meer een 

kennisbank. Er is intensief overleg met de Raad van Advies. Zij gaan het bestuur uitgebreider 

adviseren.  

André geeft aan dat de Raad van Advies bestaat uit twee leden, nl. Corry Oosterhoorn (mede-

oprichter VASMO) en Cees Buys. Het reglement voor de Raad van Advies is herschreven en er 

is onlangs een gesprek geweest. Binnenkort is er een vervolggesprek gepland. 

Het bestuur is op diverse terreinen actief om de VASMO meer gezicht te geven, o.a. met BVNP 
en de commissie SER. Er is onlangs een brief geschreven naar de Vaste Kamercommissie van 
Sociale Zaken over de Wet op de Ondernemingsraden. In deze brief is extra aandacht gevraagd 
voor de positie van de AS. De commissie heeft hierop toegezegd dat de VASMO bij eventuele 
toekomstige wijzigingen zal worden benaderd en betrokken. 
Mevrouw Van der Wal wijst erop de positie van de AS in de cliëntenraad ook meegenomen moet 
worden.  
Moeten het ook hebben over de WMS en cliëntenraden, dus medezeggenschap in de breedste 
vorm. 
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7. Rondvraag en sluiting 

Valentine merkt op dat er tijdens deze ALV meer deelnemers zijn dan bij eerdere ALV’s die fysiek 

werden gehouden. Dit is een gegeven om voor de toekomst rekening mee te houden. 

André geeft aan dat een eventuele fysieke vergadering aantrekkelijker gemaakt moet worden 

voor leden, zodat er een meerwaarde is om naar de vergadering te komen. 

Valantine; is al jaren een spreker maar heeft in het verleden niet altijd gewerkt. 

Christien merkt op dat online vergaderen zeker voordelen heeft, zoals reistijd, kosten etc. Het 

bestuur zal e.e.a. evalueren en nadenken over vergaderen in hybride vormen. Een ALV kan heel 

goed digitaal en het congres dan bijvoorbeeld fysiek. 

 

Elja complimenteert het bestuur met hun doorzettingsvermogen in deze rare tijd.  

 

André geeft aan dat de secretaris van het bestuur, Karin Jansen, helaas ernstig ziek is.  

Haar taken worden momenteel waargenomen door Deborah Signore. 

 

8. André bedankt de aanwezigen voor hun deelname en inbreng in deze digitale vergadering. De 

vergadering wordt gesloten om 14.35 uur. 

Aansluitend aan deze ALV wordt er een webinar gegeven door Stefan Jansen van De Voort 

Advocaten. 

 

 

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d.  

 

 

 

 

 

André van Os     Deborah Signore 

Voorzitter      waarnemend Secretaris 

 


