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ALV IPMA-NL 28 november 2022 

DATUM/TIJD 28-11-2022 19:00 uur 
LOCATIE Kantoor IPMA-NL Vreeswijksestraatweg 22, Nieuwegein 

 
NOTULIST Rick Craanen 
AANWEZIGEN Annet Holtrop, Bert van der Hooft, Buddy Verstrepen, Joop Schefferlie, René Wessels, Roderik Pape, 

Ron Vinken, Sandra de Haan-Morlog, Steven Nijhuis, 

AANGEMELD NIET 
GEKOMEN 

Marco Bruijnster, Richard Middelkoop, Wil Hendrickx, Ans Oude Geerdink 

 
Agenda 

Nr. Tijd Onderwerp  
1 19.01 Opening en mededelingen 
2 19.03 Vaststelling agenda en ingekomen stukken  
3 19.05 Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering mei 2022 
4 19:10 Acties vorig verslag 
5 19:15 Presentatie bestuur 
6 20:00 Begroting besluitvorming 
7 20:45 Rondvraag 
8 20:55 Afsluiting 
9  Volgende vergadering 19-4-2023 

     

 
 
 
 
 

 
Nr 
AG 

Omschrijving 

1 Opening en mededelingen – 19:01 de voorzitter Steven Nijhuis opent de vergadering. Geen mededelingen. 
 

2 Vaststellen agenda en ingekomen stukken – geen ingekomen stukken 
 

3 Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering mei 2022 – Overzicht leeftijdscategorie opmerking weinig 
jongeren. Voortaan ook de PZO leden apart rapporteren. Aankomende periode meer aandacht voor aanwas <35 jr. 
 

4 Acties van vorig verslag: 30112021-001 afgerond, 10052022-004 

5 Presentatie door Steven van de lange termijn koers IPMA-NL (zie ook PPT presentatie ALV IPMA-NL november 2022): 
ledenaantal groeit weer, meer activiteiten dan ooit, wederzijdse interesse in partner-overeenkomsten, meer behoefte 
aan ondersteuning, bestuur signaleert wel single points of failure. Op korte termijn: projecten op het gebied van de 
website, extern personeel wordt gehandhaafd. Middellange termijn: splitsing van de begroting naar posten voor operatie 
en posten voor ontwikkeling en erkenning. Er zijn dringend bestuursleden nodig. Op dit moment in gesprek met twee 
mensen voor een bestuurslid. Daarnaast is men op zoek naar een Young Crew als vertegenwoordiger in het bestuur. 
Kortom er is hulp nodig in het bestuur. 
Discussie ontstaat over waar IPMA voor staat, wat willen we bereiken met ontwikkeling en erkenning, wat heeft de 
vereniging te bieden, wat betekent PM in de huidige tijd. IPMA-NL moet toegevoegde waarde hebben voor leden. Wat 
kom je halen bij IPMA-NL wat je niet alleen kan. Bij de volgende ALV (19 april 2023) komt het bestuur met een verdere 
uitwerking.  
Het voornemen om een permanente link via een bestuurslid met de Young Crew te hebben wordt instemmend 
ontvangen. 
JS: wat gaat IPMA op de markt doen bijv. met Branding en producten, IPMA for Kids. Meer profiteren wat er 
internationaal beschikbaar is.  
BV: hoe komt het dat ik dit niet weet? Steven geeft aan dat er op verschillende manieren over de kennis bij 
internationaal wordt gecommuniceerd. Het wordt duidelijk dat deze communicatie niet is doorgekomen bij de Young 
Crew. Daar moet naar gekeken worden. 
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6 Begroting: RW begroting gebaseerd op ontwikkeling in de markt en indexering. FC is positief opgevallen dat er een 
begroting is waar een verhaal onder zit. Keurig binnen de lijnen gekleurd. Goede afstemming en contact tussen de FC 
en René waar gaan we het geld aan uitgeven. BV: adviseert om een tijdlijn op te stellen die aansluit op de begroting. 
Die wordt de volgende ALV 19-4-2023 met de plannen behandeld.  
De vereniging is financieel gezond. Er is een ondergrens gesteld van eigen vermogen waar we ruim boven blijven. 
De goedkeuring van de begroting is unaniem. 
 

7 Rondvraag: er staat in de statuten dat er een fysieke ALV moet zijn. Tot einde 2022 mag het online. De statuten dienen 
hierop gewijzigd worden als je een ALV voortaan online wilt laten plaatsvinden. Wat willen we? Hybride, online of 
fysiek? De leden zijn voor om Online of Hybride mogelijk te maken. Het bestuur gaat kijken of de statuten daarop 
gewijzigd kunnen worden.  
JS: meer aandacht aan de ereleden besteden bijv. Sven Huynink, Robert Knoop. Kijk hier actiever naar. Komt op de 
volgende BV agenda.  
RW: twee data onder de aandacht 23 januari nieuwjaarsborrel en 19 april de volgende ALV. 

8 Afsluiting – Steven sluit de vergadering om 20:55 
 
 

 

 
Nr Omschrijving actie Besluit Eigenaar 
30112021-001 Aanpassen Deel 2 pagina 4 van de notulen uitspraak Tanja van den 

Akker omtrent de concurrentie vraag. 
afgerond Hugo 

30112021-002 Installeren landelijke commissie Huishoudelijk regelement  afgehandeld René 
30112021-003 Akkoord op budget 2022 afgehandeld René 
10052022-001 Rapportage leeftijdsverdeling leden/soort lidmaatschap afgehandeld Rick 
10052022-002 Betalen we nu meer rentelasten i.v.m. meer eigen vermogen ja René 
10052022-003 Bespreken in bestuursvergadering werkzaamheden bestuursleden voor 

vereniging 
7 juni 
besproken 
in BV 

Steven 

10052022-004 Het reglement financiële commissie (2012) is met het nieuwe 
huishoudelijk reglement vervallen. Dat moeten we op onze website 
aangeven en melden bij de volgende ALV 

Nog niet op 
de website 

Steven 

10052022-005 In het HR staat het niet met zoveel woorden dat de leden van de FC lid 
moeten zijn, wel dat ze vanuit de ALV benoemd worden. Dat zou dus 
theoretisch een probleem kunnen vormen. 

Afgerond 
Vervolg 
actie 
28112022-
001 

Steven 

28112022-001 HR moet duidelijk zijn over benoemen FC leden. HR hierop nalopen.  Steven 
    

 
Actiepunt 10052022-001 

 
 


