
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering van de VNG afdeling Utrecht 
20 november 2020, digitale editie vanuit gastgemeente Vijfheerenlanden 
 
De vergadering wordt geleid door voorzitter Maarten Divendal 
 
1. Opening en mededelingen 

Over de congressen van volgend jaar deelt de voorzitter het volgende mee: 

• Het Voorjaarscongres 2021 wordt gehouden op vrijdag 28 mei; gastgemeente is De Ronde Venen. 

• Het Najaarscongres 2021 wordt gehouden op vrijdag 19 november; de gastgemeente is nog niet 

bekend. 

 
2. Het journalistieke verslag van het najaarscongres en het verslag van de ALV op 22 november in 

Nieuwegein 

Thema: ‘De grenzen van de informatiesamenleving’ 

Voorstel: De verslaglegging vaststellen. 

 

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

 
3. Jaarverslag/jaarrekening 2019 

Zoals bekend is het voorjaarscongres 2020 in verband met de coronamaatregelen geannuleerd en is de 

vaststelling van het jaarverslag/jaarrekening 2019 doorgeschoven naar het najaarscongres. Op 20 april 

2020 is op de website het jaarverslag/jaarrekening 2019 gepubliceerd. Via de nieuwsbrief zijn de leden 

daarop geattendeerd en uitgenodigd eventuele opmerkingen over het jaarverslag/jaarrekening 2019 via 

het afdelingssecretariaat kenbaar te maken. Hiervan is geen gebruik gemaakt.  

Op 26 maart 2020 vond de kascontrole plaats. De verklaring van de kascommissie is toegevoegd aan het 

jaarverslag/jaarrekening 2019. 

 

Voorstel: het jaarverslag/jaarrekening 2019 vaststellen en de penningmeester en bestuur déchargeren.  

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 
 

4. Benoeming van de kascommissie voor jaarrekening 2020 

Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris van Rhenen, en Willemien de Graaf-Koelewijn, gemeentesecretaris 

van Leusden, zijn beiden bereid komend jaar de kascontrole uit te voeren. 

 

Voorstel: Pieter Bonthuis en Willemien de Graaf-Koelewijn te benoemen als lid van de kascommissie 

jaarrekening 2020. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

  



 

 

5. Herbenoeming bestuurslid 

Volgens het rooster van aftreden is Kees Diepeveen, wethouder van Utrecht, dit jaar aftredend.  

 

Voorstel:  Kees Diepeveen herbenoemen als lid van het bestuur van de VNG Utrecht. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met de herbenoeming. 
 

6. Begroting 2021 

Op de website staat de Begroting 2021 met toelichting.  

 

Voorstel: de Begroting 2021 met toelichting en contributie 2021 vaststellen. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 
 

7. Rondvraag en sluiting officiële jaarvergadering  

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 


