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Verslag van de algemene ledenvergadering van de ArcGis Gebruikers Groep Nederland, 17 april 
2012, GIS-Tech, Rotterdam. 
 
1. Opening. 
Nog nagenietend van een GIS-Tech lunchbolletje opent Victor van Katwijk om 12.30 de vergadering. 
Er zijn, behalve het bestuur, 14 leden aanwezig. We hebben een afmelding ontvangen van bestuurslid 
Dirk Voezenek. Het bestuur stelt zich kort voor aan de aanwezige leden. 
 
2. Mededelingen. 
Afgelopen jaar is het gelukt om de financiële administratie en de ledenadministratie beter op orde te 
krijgen en uit te besteden. Dat maakt het voor het bestuur mogelijk om meer tijd te steken in de dingen 
die de AGGN-leden van hun vereniging verwachten: activiteiten. 
Voor de financiële administratie is dit bijzonder gunstig: we hebben beter overzicht van de baten en 
lasten en het administratiebureau ‘ontzorgt’ ons met het verzenden van herinneringen voor de 
contributies. 
 
3.  Bestuurswisselingen 
Het bestuur is inmiddels weer ‘op sterkte’. We hebben enkele maanden geleden Marcel Broekhaar 
welkom geheten als nieuwe secretaris. Marcel werkt als Adviseur Geo-Informatie bij de gemeente 
Zwolle. Hij heeft toegepaste geografie gestudeerd in Leeuwarden. In de privésfeer is hij getrouwd en 
vader van een tweeling van 3 jaar. Voor meer informatie over Marcel: zie de AGGN-nieuwsbrief van 
maart 2012. 
 
4. Financieel jaarverslag en begroting. 
Pieter Bresters, penningmeester, licht het financieel jaarverslag van 2011 en de begroting van 2012 
toe.  

• Uit het jaarverslag blijkt dat de inkomsten gedaald zijn en de administratiekosten gestegen 
zijn. Dit is vooral veroorzaakt door het opschonen van de ledendatabase (waardoor de 
verwachte inkomsten bijgesteld moesten worden vanwege leden die nog wel in het systeem 
stonden maar die eigenlijk geen lid meer waren) en het hoger uitvallen van de kosten van het 
administratiekantoor vanwege meerwerk.  

• Voor de begroting van 2012 stelt de AGGN voor om de contributie voor organisaties te 
verhogen met €10,-.  

o Argumenten voor verhoging: toegenomen kosten en tegengaan van mogelijk 
structurele verliezen 

o Argumenten tegen verhoging:  
§ de vereniging heeft een flinke reserve 
§ mogelijk neemt de administratie in de toekomst minder tijd, omdat hij nu op 

orde is 
§ mogelijk kan ingezet worden op ledenwerfacties 

• Bij stemming door de vergadering wordt de contributieverhoging afgewezen (11 stemmen 
tegen, 2 stemmen voor). Afgesproken wordt om de contributie in 2013 opnieuw te bezien. 
Blijkt dan dat verhoging wenselijk is in verband met oplopend tekort, dan wordt de verhoging 
tijdens de ALV opnieuw in stemming gebracht.  

• Op de balans vallen de volgende zaken op: 
o Minder debiteuren (door opgeschoonde ledenadministratie) 
o Afnemend vermogen (o.a door kosten rebuild website en kosten opschonen 

ledenadministratie) 
o Hogere bestuurskosten (door zaalhuur t.b.v. bestuursvergaderingen, vanwege grote 

geografische spreiding bestuursleden) 



 

• De leden verzoeken om kritisch te zijn m.b.t de kosten voor de administratie. Na uitbesteding 
hebben deze veelal de nijging om gestaag toe te nemen.  

• De leden verzoeken het houden van de ALV tijdens de GIS-Tech of de GIS-conferentie te 
heroverwegen omdat een ALV ten koste gaat van het netwerken tijdens de lunch en de dag 
heel vol maakt. Het bestuur neemt dit mee. 

• De leden verzoeken het bestuur zich te beramen op ledenwerfacties. Het bestuur gaat hier 
mee aan de slag.  

 
5. Kascontrolecommissie & decharge 
De kascommissie, die bestaat uit Johan Ruiter en Rinke Heida, heeft de kas gecontroleerd en geen 
onregelmatigheden geconstateerd.  
De penningmeester krijgt een compliment voor het spaarrekeningbeleid: er staat nooit te veel geld op 
de lopende rekening en dit levert alles bij elkaar toch rente op. 
De kascommissie stelt voor aan de ledenvergadering om decharge te verlenen voor de kas van 2011. 
De ledenvergadering verleent het bestuur unaniem decharge voor de boekjaar 2011. 
  
6. Benoeming kascontrolecommissie 2013 
Johan Ruiter verlaat de kascontrolecommissie, nadat hij door het bestuur hartelijk bedankt is voor de 
inspanningen van de afgelopen jaren. De kascontrolecommissie in 2013 zal bestaan uit Rinke Heida 
en Hedwig Thorborg. 

 
7. Terugblik en vooruitblik activiteiten AGGN 
Terugblik: Tussen de afgelopen ALV (sept. 2011) en deze ALV zijn door de AGGN de volgende 
activiteiten ondernomen: 

o BAG-dag in november. Deze middag, bij CBS, was goed bezocht en werd door de leden goed 
gewaardeerd. Een verslag vind je in de AGGN-nieuwsbrief van december 2011. 

o AppLab in februari. Tijdens deze middag bij ESRI in Rotterdam, hebben de leden hands-on 
kennis kunnen maken met de mogelijkheden van online Maps en Apps. De resultaten zijn 
gepubliceerd in de AGGN-nieuwsbrief van maart 2012. 

Vooruitblik:  Op 7 juni zal de AGGN in samenwerking met Nieuwland een gebruikersdag organiseren 
waarbij de nadruk ligt op gemeentelijk gebruik van ArcGis. De nadere invulling wordt nog 
bekendgemaakt via de website, de LinkedIn-groep en de mail.  
Voor de gebruikersdag in het najaar zijn we nog op zoek naar een thema. Ideeën zijn welkom! 

 
8. Wensen en ideeën voor activiteiten in 2013 vanuit de leden 
De leden dragen geen nieuwe ideeën aan voor activiteiten. Dit is ook altijd mogelijk via de LinkedIn-
groep of de e-mail. 
 
Vanuit de vergadering komt het verzoek om rekening te houden met de schoolvakanties bij het 
plannen van een ledenactiviteit. Vanwege de vakantiespreiding is dit voor het bestuur erg lastig. 
Bovendien stelt ESRI voor de AppLab’s juist ruimte beschikbaar in periodes dat er geen reguliere 
cursussen gegeven worden (vanwege diezelfde vakanties). Wellicht is het mogelijk om ook gebruik te 
maken van de ruimte in Zwolle. 
 
Suggestie: maak het mogelijk dat meerdere mensen binnen een organisatie via de e-mail de 
nieuwsbrief ontvangen. Het bestuur beraadt zich hierop: het geeft extra administratiedruk. In de 
tussentijd is het altijd mogelijk om de nieuwsbrief te raadplegen via de website, de link door te sturen 
naar mogelijk geïnteresseerde collega’s of lid te worden van onze LinkedIn-groep. 
 
9. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
10. Sluiting 
Victor van Katwijk sluit om 13.15 de vergadering en bedankt de aanwezigen.  

 


