
 
 

 

Algemene Ledenvergadering IPMA-NL - Notulen 

SECRETARIS/ NOTULIST Leon van Lierop 
DATUM/TIJD 11-04-17, 18:30-21:00 
LOCATIE 1931 Den Bosch 
AANWEZIGEN: Er zijn 28 stemgerechtigde leden aanwezig (inclusief het voltallige bestuur) 

 
NOTULEN: 

18:30u - Opening en mededelingen  
▪ De vergadering wordt om 18:30u formeel geopend door Fred Bons, de voorzitter. De agenda wordt 

toegelicht. 
▪ Fred Bons schenkt Marco Buijnsters een bos bloemen voor de succesvolle organisatie van het 

jaarcongres. 

18:45u - Notulen Algemene Ledenvergadering 16-11-16  
▪ De notulen worden per pagina doorgelopen en de  ALV keurt deze zonder op- of aanmerkingen goed.  

19:00u – Benoeming bestuursleden  
▪ De ALV gaat akkoord met: 

o De verlenging van Mimoun el Ouarti’s termijn als bestuurslid met 1 jaar  
o De benoeming van Jozina Tol als besuurslid voor de portefeuille Business Partners 
o De benoeming van Ans Oude Geerdink als besuurslid voor de portefeuille Certificering 

▪ Er wordt  afscheid genomen van de voormalig bestuursleden Pieter Gremmen en Clemens Bon. 
▪ Er wordt aangekondigd dat Steven Nijhuis zich kandidaat zal stellen voor de portefeuille Onderwijs en 

Onderzoek binnen het bestuur. 

19:15u – Secretarieel Jaarverslag 
▪ Leon van Lierop presenteert het Secretarieel Jaarverslag. Dit document wordt door de ALV officieel 

vastgesteld. 
▪ Er wordt toegelicht dat er sprake is van een dalend aantal leden en dat er binnen het bestuur is gewerkt 

aan de lancering van de nieuwe IPMA website. 
▪ Er wordt een status update gegeven over de lancering van IPMA Agile Leadership. 

19:45u – Financieel Jaarverslag 
▪ Ben Bolland presenteert het Financieel Jaarverslag. 
▪ De Financiële Commissie beveelt de ALV aan de Penningmeester te dechargeren voor het gevoerde 

financiële beleid over het afgelopen boekjaar. 
▪ Voor de Financiële Commissie wordt Ron Vinken her verkozen voor een periode van twee jaar. Albert 

Vermeer beëindigt zijn deelname aan de Financiële Commissie. Paul Hesselman wordt gekozen tot nieuw 
lid van de Financiële Commissie. Rene Wessels is gekozen in 2016 en blijft lid van de Financiële 
Commissie.  

▪ Aan de orde komt dat er binnen het bestuur wordt nagedacht over een nieuwe vormgeving van het 
bestuur. 
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20:15u – IPMA Relatie Management 
▪ VDH Bestuurszaken gaat IPMA ondersteunen met het werven en contracteren van business relaties.  
▪ Jozina Tol licht het RfP traject toe en legt uit hoe VDH haar targets gaat behalen. 

 

20:30u - Rondvraag & Sluiting 
▪ Er worden enkele vragen gesteld m.b.t. mailingen van IPMA, het commitment van VDH. Daarnaast wordt 

van gedachten gewisseld over de vraag of IPMA een beroepsvereniging is. Hierbij wordt toegelicht dat we 
de strategie is om een platform te worden. 

▪ Fred Bons sluit om 20:30u formeel de vergadering. 
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