
 

Verslag Algemene Ledenvergadering VNG afdeling Utrecht 

27 mei 2016 – Wijk bij Duurstede 

 

De vergadering wordt geleid door voorzitter Koos Janssen. 

 

1. Opening en mededelingen. 

 De VNG afdeling Utrecht ontving het droevige bericht van het overlijden van mevrouw 

Mirjam Mathilde Verbruggen-Ezendam. Mevrouw is op 29 maart 2016 op 49-jarige leeftijd 

overleden. Ze was sinds 2010 gemeenteraadslid in De Ronde Venen voor De Ronde Venen 

Belang. 

 Per 1 mei 2016 is Iris de Liefde afgetreden als gemeenteraadslid van Vianen. Daarmee 

eindigde ook haar bestuurslidmaatschap van de VNG afdeling Utrecht. De voorzitter bedankt 

haar voor haar inbreng en betrokkenheid. 

 Het Najaarscongres 2016 vindt plaats op 11 november in gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

2. Verslag van het Najaarscongres op 6 november 2015 in Woudenberg (algemene 

ledenvergadering en journalistiek verslag). 

Thema: ‘Anders denken, anders doen’ 

 

Voorstel: de verslagen vaststellen. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met de verslaglegging en stelt deze vast. 

 

3. Jaarverslag/jaarrekening 2015. 

 

Voorstel: jaarverslag en jaarrekening 2015 vaststellen. 

 

Het algemeen bestuur stemt zonder nadere toelichting van de penningmeester of 

       kascommissie in met het jaarverslag, stelt de jaarrekening vast en verleent décharge aan het  

       bestuur. 

 

4. Benoeming van de kascommissie voor 2016. 

Het bestuur stelt voor – gelet op art. 14 lid d van de statuten – te benoemen Pieter Bonthuis, 

       gemeentesecretaris van Rhenen en Robert Seisener, raadslid in De Ronde Venen. 

 

Voorstel: te besluiten conform voorstel van het bestuur. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met de benoeming van de kascommissie. 

 

5. Herbenoeming bestuurslid. 

Volgens het rooster van aftreden is Astrid van de Klift, gemeentesecretaris van Veenendaal, dit 

jaar aftredend. 

 



 
Voorstel: Astrid van de Klift herbenoemen als lid van het bestuur van de VNG afd. Utrecht. In het 

bestuur heeft zij de functie van secretaris/penningmeester. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met de herbenoeming van Astrid van de Klift. 

 

 

6. Rondvraag en sluiting officiële jaarvergadering 

 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 


