Vergadering

: Ledengroepvergadering accountants in business

Te houden op

: 12 november 2015

Plaats

: Landgoed de Horst - Driebergen

Aanvang

: 17.00 uur (ontvangst vanaf 16.30 uur)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ontvangst
Introductie door huidig voorzitter ledengroepbestuur accountants in business
Herbert Reimers en aanvang ledengroepvergadering
Uitslag online stemming:
- Verkiezing kandidaten ledengroepbestuur
- Verkiezing voorzitter en vice-voorzitter
- Vaststelling rooster van aftreden
Vaststelling notulen van de ledengroepvergadering 6 november 2014
Informatief gedeelte
Spreker drs. Rina van der Zalm-Broekhuizen RA
Spreker Arno van der Heijden RA
Pauze met broodjes
Spreker drs. Jan Nooitgedagt RA
Interactief gedeelte / paneldiscussie
Afsluiting
Borrel

Ad 3. Stemming
Accountants in business kunnen voorafgaand aan de vergadering (26 oktober t/m 10
november) online stemmen op de volgende zaken:
Op grond van artikel 13 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen beveelt het
ledengroepbestuur accountants in business de volgende personen aan:
Bestuursleden
ing. J.W. (Sandra) Addink-Berendsen AA
drs. F.R. (Franklin) Hagel RA
Voorzitter
Dhr. G.J. (Gert) Nijland RA RB CCO
Vice-voorzitter
Dhr. J. (Jan) Wietsma AA

Rooster van aftreden
Op grond van artikel 10 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen beveelt het
ledengroepbestuur accountants in business (AIB) het volgende rooster van aftreden aan:
Ledengroepbestuur AIB
Mw. drs. M. (Mandy) Warners RA RE
Dhr. drs. M.T. (Marc) Eggermont RA
Dhr. J. (Jan) Wietsma AA
Dhr. G.J. (Gert) Nijland RA RB CCO
Dhr. P.M.E.G.M. (Paul) Slegers RA
Mw. ing. J.W. (Sandra) Addink-Berendsen AA
Dhr. drs. F.R. (Franklin) Hagel RA

2016
X

2017

2018

2019

X
X
X
X
X
X

De heer mr. drs. H.K.O. (Herbert) Reimers AA CPA zal, op eigen verzoek, dit jaar uit het
ledengroepbestuur treden in plaats van in 2016.

2

Ad 4 : notulen ledengroepvergadering 6 november 2014
Vergadering

: Ledengroepvergadering Accountants in Business

Datum

: 6 november 2014

Plaats

: Undercurrent – Amsterdam- Noord

Aanvang

: 17:00 uur

1. Ontvangst
Vanaf 16.30 uur worden de gasten ontvangen met koffie, thee en iets lekkers.
2. Introductie door de huidige voorzitter ledengroepbestuur accountants in
business Roderik Meeder en aanvang ledengroepvergadering
Roderik Meeder, opent de ledengroepvergadering met een woord van welkom en hij
stelt zich voor. Conform het rooster van aftreden is dit zijn laatste ledengroepvergadering
als voorzitter.
Het is tevens de laatste vergadering als bestuurslid voor Remko Boer. Roderik Meeder
zegt het jammer te vinden afscheid te moeten nemen, maar vindt het na een periode van
zes jaar, waarvan drie en een half jaar als voorzitter, tijd voor anderen.
Hij vraagt de medewerking van de aanwezigen om er vanavond een goede bijenkomst
van te maken.
Vervolgens neemt Roderik Meeder kort de agenda van vanavond door.
3. Uitslag online stemming
Roderik Meeder licht toe dat er voor het eerst elektronisch is gestemd. Er is hard aan
gewerkt om deze methode te mogen gebruiken. Bij het aannemen van de Wet op de
accountants, was een grote wens om elektronisch te stemmen. Dat mocht jammer
genoeg nog niet van de minister en zijn ambtenaren voor de NBA in zijn totaliteit. Het is
wel gelukt om deze stemmethode bij de ledengroepen in te voeren, wat uniek te noemen
is. Het idee erachter was dat er meer mensen zouden kunnen stemmen omdat niet
iedereen bij de ledengroepvergaderingen aanwezig kan zijn. Deze eerste keer is dat
helaas niet gelukt, er is niet in groten getale gestemd.
Wat betreft het proces werden in de vorige ledengroepvergadering twee opmerkingen
gemaakt: de eerste opmerking betrof het helder maken van het profiel van de
bestuursleden. De profielen van de nieuwe bestuurleden zijn deze keer dan ook op de
website gezet. De tweede opmerking was hoe de selectiecommissie werd
samengesteld, en of daar ook leden zitting in konden hebben. Het was lastig om twee
leden te vinden. Er is voor gekozen om een aantal bestaande bestuursleden de
voordracht te laten maken.
De accountants in business konden voorafgaand aan de vergadering (van 20 oktober
2014 tot en met 3 november 2014) online stemmen op de volgende zaken:
Op grond van artikel 13 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen beveelt het
ledengroepbestuur accountants in business de volgende personen aan:
a. Verkiezing kandidaten ledengroepbestuur
De heer G.J. (Gert) Nijland RA RB CCO (55 stemmen voor, 2 tegen, 2 onthouding)
De heer P.M.E.G.M. (Paul) Slegers RA (55 stemmen voor, 4 onthouding)
De ledengroep accountants in business heeft bij elektronische stemming met
grote meerderheid besloten de beide voorgedragen leden te benoemen.
De voorzitter feliciteert hen met hun benoeming.
b. Verkiezing voorzitter en vice-voorzitter
Voorzitter:
De heer mr. drs. H.K.O. (Herbert) Reimers AA CPA. (49 stemmen voor, 5 tegen, 5
onthouding)

De ledengroep accountants in business heeft bij elektronische stemming met
grote meerderheid besloten de heer Reimers als voorzitter te benoemen.
De voorzitter feliciteert hem met zijn benoeming. Herbert Reimers zal na agendapunt 6
de voorzittersrol overnemen van Roderik Meeder.
Vice-voorzitter:
Mevrouw drs. M.(Mandy) Warners RA RE. (57 stemmen voor, 2 onthouding)
De ledengroep accountants in business heeft bij elektronische stemming met
grote meerderheid besloten mevrouw Warners als vice-voorzitter te benoemen.
De voorzitter feliciteert haar met haar benoeming.
c. Vaststelling rooster van aftreden
De ledengroep accountants in business heeft bij elektronische stemming met
grote meerderheid besloten het rooster van aftreden aan te nemen. (53 stemmen
voor, 1 tegen, 5 onthouding)
Ledengroepbestuur AIB
Mevrouw J.E.M. (Angela) van Os RA CB
De heer mr. drs. H.K.O. (Herbert) Reimers AA CPA
Mevrouw drs. M. (Mandy) Warners RA RE
De heer drs. M.T. (Marc) Eggermont RA
De heer J. (Jan) Wietsma AA
De heer G.J. (Gert) Nijland RA RB CCO
De heer P.M.E.G.M. (Paul) Slegers RA

2015

2016

2017

2018

X
X
X
X
X
X
X

4. Vaststelling notulen van de ledengroepvergadering d.d. 25 september 2013
Roderik Meeder licht toe dat er deze keer voor is gekozen om de notulen op de website
te plaatsen met het verzoek om voorafgaand aan deze ledengroepvergadering vragen,
opmerkingen of wijzigingsvoorstellen door te geven. Dit is gedaan uit praktische
overwegingen. Vanavond zijn namelijk ook personen aanwezig die niet zijn
ingeschreven als lid van de vereniging en geen titel hebben. Uiteraard zijn zij van harte
welkom, maar zij hebben geen stem in dezen.
De voorzitter geeft echter een ieder die hiertoe gerechtigd is alsnog de mogelijkheid ter
vergadering opmerkingen te plaatsen op de notulen. De voorzitter constateert dat
voorafgaand aan, en tijdens deze vergadering geen opmerkingen zijn/worden geplaatst.
De ledengroepvergadering accountants in business stelt de notulen d.d. 25
september 2013 ongewijzigd vast.
Roderik Meeder bedankt de ledengroepvergadering voor de aandacht en wenst
iedereen een goede bijeenkomst toe. De aanwezigen bedanken hem met een applaus.
5. Informatief filmpje
In het filmpje stellen de bestuursleden Angela van Os, Herbert Reimers, Mandy
Warners, Marc Eggermont en Jan Wietsma zich voor. Zij lichten ieder een aspect van de
speerpunten van de ledengroep accountants in business toe. Het filmpje zal worden
geplaatst op de website.
Afsluiting officiële gedeelte ledengroepvergadering.

2

