
 

 

                     Afdeling Bouw  
 

Verslag ALV 

Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 2020 
Datum en 
tijd: 

3 maart 2020, 16.30-17.45 uur 

Locatie: Hoofdkantoor KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag 
Aanwezig: Ton Voets (voorzitter), Auke Kremer (secretaris), Nienke Ris 

(penningmeester), Nienke Luijten, Roy Crielaard, Amarins Kroes, Klaas van 
Breugel, Antoinette Vietsch, Gijs Breeveld, Jaap Vogelaar 

Afwezig mkg: Wim Poelman, Gerard Streng, Rob Stark, Mark Hassing, Stan Peters, Yael 
von Mengden, Sebastiaan Vork 

 

1.Opening en mededelingen 

De voorzitter heet iedereen welkom en met name de niet-bestuursleden. Hij betreurt dat de 
ALV in 2019 niet plaatsgevonden heeft. Hij geeft een aantal afmeldingen door. 

2.Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering van 23 mei 2018 wordt vastgesteld. 

3.Ingekomen en uitgegane stukken 

Er zijn geen specifieke ingekomen of uitgegane stukken. 

4.Bestuurs- en ledenmutaties 

Geconstateerd wordt dat de afdeling moet trachten nieuwe leden te winnen. Samen met de 
afgevaardigden van de student-bestuursleden wordt nagedacht over aparte activiteiten voor 
jonge leden. 

De studentbestuursleden zijn de leden die voorgedragen worden door Cheops en Stylos. 

Mark Hassink is in 2019 afgetreden als bestuurslid. 

Roy Crielaard wordt gekozen als nieuw bestuurslid. Hij is ook lid van het Hoofdbestuur. 

De benodigde herbenoeming van bestuursleden inclusief de afvaardiging naar de Ledenraad 
wordt goedgekeurd. Nienke Ris blijft functioneren als penningmeester. Volgens het 
reglement zullen dit jaar wel enkele bestuursleden gaan aftreden. 

5.Financiële stukken 

De begroting 2020 en 2021 (2020 plus 10%) worden goedgekeurd. 

Ook de concept-jaarrekening 2019 wordt goedgekeurd. 



6.Binnenlandse activiteiten 

Verschillende gerealiseerde en te komen activiteiten worden besproken. De activiteiten 
worden voor een gering bedrag georganiseerd. 

Er wordt ingegaan op het jaarlijkse symposium. 

7.Buitenlandse activiteiten 

De excursie in 2019 naar Kopenhagen was een groot succes, inhoudelijk, sociaal en 
financieel. 

De volgende buitenlandse excursie is Oslo. Echter in plaats van mei 2020 zal dit worden mei 
2021. 

8. Overige activiteiten 

Ingegaan wordt op de activiteiten die bij de afdeling bouw lopen zoals coaching, en 
studentenactiviteiten. 

9.Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 


