Agenda algemene ledenvergadering
Datum:
Aanvang:

Donderdag 19 november 2020
16:00 uur

Via MS Teams

1.

Opening door de voorzitter Lieuwe Steendam en vaststellen agenda

2.
Rooster van aftreden
Reglementair zijn William Snoeren en Mark Jongkind per 1 januari 2021 aftredend. Beiden zijn
herbenoembaar. Mark gaf al aan herkiesbaar te zijn als de andere leden daarmee instemmen. Zo
reageert William ook, met daarnaast de opmerking dat hij zich het recht voorbehoudt tussendoor
af te treden wanneer hij dat noodzakelijk vindt.
De leden van de BVP worden in staat gesteld om tot een uur voor de ledenvergadering
tegenkandidaten in te dienen.
3.
Financiën
Uit de gecorrigeerde begroting voor het jaar 2020 blijkt dat er op een positief resultaat van ca.
€ 10.000 gerekend kan worden. Het waarom is duidelijk. Geen Dag van de Projectinrichting, geen
ledenvergaderingen (misschien één) en andere activiteiten. Daartegenover was de contributie van
MKB (voor 2020 rekende MKB 50% van de jaarlijkse bijdrage) niet begroot en is de website
“gerestaureerd”.
Over de begroting voor 2021 de aantekening, dat de BVP veel profijt heeft van de aansluiting bij
MKB Nederland; maar de contributie ervan is ook aanzienlijk, ook al krijgt de BVP vanwege de lage
eigen contributie een forse korting erop. Voor 2021 wordt gerekend op een MKB contributie van
€ 123,-- per BVP lid.
Voorgesteld wordt in ieder geval in het jaar 2021 lid te blijven van MKB Nederland. Door te
bezuinigen op andere posten (b.v. Dag van de Projectinrichting) is het mogelijk de verhoging van
de contributie voor 2021 te beperken tot € 10,00 (leveranciers etc. € 810,00 en projectinrichters,
vloeronderhoudsbedrijven € 435,00 per jaar, beide ex. BTW).
4.
Algemeen
Het feit dat de tijden onzeker zijn gaat ook aan de vereniging niet ongemerkt voorbij. Het jaar
2020 stond voor een groot gedeelte in het teken van corona, waardoor veel activiteiten waarbij we
elkaar als leden konden ontmoeten moesten vervallen. Na de Nieuwjaarsontmoeting bij Tarkett in
Waalwijk moest het golftoernooi, waarvoor velen zich hadden ingeschreven vervallen. De
ledenvergadering in de maand mei kon niet doorgaan, de Dag van de Projectinrichting verviel en
ook deze ledenvergadering van 19 november kan slechts digitaal plaats vinden. En de
Nieuwjaarsontmoeting van 2021 zal zeer waarschijnlijk ook niet op de normale manier kunnen
plaats vinden. Reikhalzend kijken we uit naar de eerstvolgende gelegenheid dat we elkaar weer “in
het echt” kunnen ontmoeten. Zodra dit mogelijk zal de BVP dit onmiddellijk gaan organiseren.
Intussen proberen we de band met onze leden zo goed mogelijk te handhaven. De voorzitter
Lieuwe Steendam heeft veel telefonische contacten met de leden en het bestuur beijvert zich om
iedere 14 dagen een interessante Nieuwsbrief het licht te doen zien, waarmee de leden op de
hoogte blijven van wat er speelt binnen de BVP. Het blijft echter behelpen.

Bijlage: begroting 2021

