
 

Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) VvDN – 22 november 2019 
 
Na de opening van de vergadering en de goedkeuring van het verslag van de vorige ALV, 
doet voorzitter Maikel Pals een aantal mededelingen namens het bestuur. Zo hebben we 
recent het 60e lid in kunnen schrijven en is het bestuur actief in contact gegaan met een 
aantal relevante partijen. Om de vereniging nog meer vaart te geven stelt het bestuur 
voor de organisatie te versterken met een programmamanager en een nieuw, 
gespecialiseerd secretariaatsbureau. Daarnaast zal actief worden deelgenomen aan de 
Alliantie van Werk.  
Om deze extra investeringen te bekostigen wordt de begroting voor 2020 gepresenteerd 
door de penningmeester en tevens een contributieregeling voor 2020 voorgesteld, 
namelijk: 3.000,- euro voor founders en 1.200,- euro voor leden. De voorgestelde 
plannen, begroting en contributieregeling worden alle goedgekeurd. 
 
Vervolgens wordt de voortgang op alle inhoudelijke speerpunten van de VvDN 
besproken middels een presentatie vanuit alle commissies en werkgroepen. Zo wordt 
besloten het traject voor het komen tot een eigen cao te starten en wordt inhoudelijk 
voortgang geboekt om vanuit een omschrijving van Goed Werkgeverschap te komen tot 
een aantal kwaliteitseisen voor de leden van de vereniging. Ten aanzien van de lobby 
inzake een aantal gewenste wettelijke aanpassingen is een stuk verschenen over de 
precieze doelen en aanpak. Dit stuk zal worden nagestuurd aan alle leden. Tenslotte 
wordt een enquête toegezegd om thema’s te achterhalen voor een aantal  nieuwe 
bijeenkomsten in 2020. 
 
De totstandkoming van de marktmonitor vraagt meer tijd en aandacht dan gedacht. 
Hierover zijn nieuwe afspraken gemaakt met PWC en alle leden worden met klem 
opgeroepen de marktmonitor op basis van deze nieuwe afspraken zo snel mogelijk goed 
ingevuld te krijgen. 
Als laatste agendapunten wordt het nieuwe bestuur en de nieuwe (oude) voorzitter 
unaniem gekozen: Maikel Pals (Brunel) – voorzitter, Fred Boevé (DPA), Albert van 
Reenen (ComputerFutures), Marcel van den Bekerom (Reijn) en Peter Hulsbos (Pebo)- 
programma manager. 
 
De vergadering wordt na een rondvraag gesloten met de oproep aanwezig te zijn op de 
nieuwjaarsborrel op 9 januari in UTRECHT. De precieze gegevens vindt u op de website. 
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