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Concept Besprekingsverslag 
Algemene Ledenvergadering VDNA, 16 november 2022, 16:30 – 17:15 uur in het ROC Mondriaan, 
Kon. Marialaan 9, Den Haag 
 
Deelnemers vanuit bestuur: Sjoerd de Beer, Angeline van Dijkhorst, Hans Jonkheer, Louis Otten, 
Eelke Turkstra, Ronald Voorthuis en aspirant bestuurslid Enno Koops. Verhinderd: Ernst-Jan van 
Broeckhuijsen. 
Deelnemende leden: zie presentielijst  (opvraagbaar bij de secretaris)  
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen (buiten het bestuur 17 leden) welkom. 
Speciaal welkom worden geheten de ereleden Jan Burger, Folchert van Dijken, Willem Leegte 
en Jan Oosterhout, alsook Jan Hut. 
De voorzitter meldt dat verhinderd zijn Jenny Biesheuvel (ledenadministratie) en Ernst-Jan 
van Broeckhuijsen (bestuurslid). Daarnaast hebben zich 24 leden afgemeld voor deze ALV; 
daarvan hebben dhr. Melman en dhr. Verburg inhoudelijk op de stukken van de ALV 
gereageerd. Over het algemeen spreken de leden die zich hebben afgemeld hun waardering 
uit voor het werk van het bestuur. 
Voorafgaande aan deze ALV vond de eerste themabijeenkomst plaats. Deze was zeer 
geanimeerd, mede dankzij de sprekers: Klaartje de Boer (VCP) en Fabian Ouwehand (lid 
VDNA en Verantwoordingsorgaan ABP) over ons pensioen en Jan Hut over de huidige en 
toekomstige cao. De presentatie van Klaartje de Boer wordt aan dit verslag gehecht. 
De voorzitter meldt dat binnen de CMHF de sectoren FO en LO zijn gefuseerd en dat 
daarmee op 21 oktober j.l. is opgericht de Vereniging Sector CMHF Overheid. Vanuit de 
VDNA hebben Ernst-Jan van Broeckhuijsen (als voorzitter) en Ronald Voorthuis hierin zitting. 

2. Verslag van ALV d.d. 10 november 2021 
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

3. Jaarverslag 2021 
Het jaarverslag wordt met enkele tekstuele verbeteringen vastgesteld. De voorzitter wijst  
bezorgd op de afname en vergrijzing van het ledenbestand. Dhr. Warnar pleit voor een 
verhoogde inzet op de vakverenigingskant van de VDNA. Hij biedt zijn inzet hierop aan. Er 
wordt ook gepleit om als VDNA nauw betrokken te zijn bij het invaren (WTP). Hier moet je 
een sellingpoint van maken bij de werving van leden. 

4. Financieel verslag 2021 
De penningmeester licht zijn aanpak bij het opstellen van het financiële verslag toe. Daarbij 
verkreeg hij de volledige medewerking van de in februari teruggetreden vorige 
penningmeester. 
De opzet van het financiële verslag werd vereenvoudigd. Het aantal bankrekeningen werd 
gesaneerd. De kascommissie, bestaande uit Evert van Waegeningh en Folchert van Dijken, 
heeft het verslag in orde bevonden. Bij monde van Evert van Waegeningh stelt de 



kascommissie de ALV voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beheer. De ALV verleent decharge en daarmee is de jaarrekening vastgesteld. 
De voorzitter dankt de kascommissie. In de kascommissie 2022 worden benoemd de leden 
Evert van Waegeningh en Willem Leegte.  
De herziene begroting van 2021/22 en de begroting van 2023 worden door de ALV 
vastgesteld. 
De contributie voor zowel actieve als post-actieve leden blijft in 2023 onveranderd, te weten 
respectievelijk € 120  en € 55. 

5. Verkiezing bestuursleden 
Het terugtreden van de vorige penningmeester wordt door de ALV bevestigd. 
Statutair aftredend bestuurslid Angeline van Dijkhorst wordt bij acclamatie herkozen. 
Bij acclamatie wordt Louis Otten gekozen als bestuurslid in de functie van penningmeester. 
Aan de ALV wordt mandaat gevraagd en verkregen om na een korte periode van nadere 
kennismaking Enno Koops te kunnen benoemen in het bestuur als algemeen bestuurslid. Ook 
stemt de ALV in met het oprekken van het statutaire aantal bestuursleden van 7 naar 8. 

6. Rondvraag 
Naar aanleiding van een vraag meldt het bestuur dat vooral gezien de verwachte 
problematiek bij het invaren in het nieuwe pensioenstelsel, in tegenstelling tot het voorstel 
van het bestuur van de CMHF, de DAS-verzekering voor post-actieven te handhaven.  

7. Lancering nieuwe website VDNA 
Via Webex wordt verbinding gelegd met de websitebouwer. Deze licht kort de website toe. 
De website moest node worden geactualiseerd en is nu meer toegelegd op het werven van 
leden. Gelijktijdig met de lancering van de website zal vanaf nu gebruik worden gemaakt van 
LinkedIn en Twitter. Ook zal zeer binnenkort de eerste nieuwsbrief worden verstuurd. 
Op de lancering van de website wordt getoast met een glas Prosecco. 
Voor het beheer van de website melden Hans Jonkheer, Evert van Waegeningh en Frits 
Warnar zich aan. 

8. Sluiting  
Onder dankzegging voor de belangstelling sluit de voorzitter de vergadering en nodigt 
iedereen uit voor de op de ALV aansluitende borrel. 


