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Na de opening van deze digitale vergadering - fysiek verzorgd vanuit DPA Nieuwegein 
met ca. 50 aanmeldingen via YouTube - en de goedkeuring van het verslag van de vorige 
ALV, doet vicevoorzitter Marcel van den Bekerom een aantal mededelingen namens het 
bestuur. Zo meldt hij het 71ste lid van de vereniging, het verschijnen van onze recente 
factsheet en de Positionpaper van de VvDN die beiden te downloaden zijn van onze site 
en kent de openbare VvDN LinkedIn pagina momenteel 1162 volgers.  
Met een licht negatief saldo, iets beter dan begroot,  wordt de jaarrekening van 2020 
goedgekeurd en wordt het bestuur voor het verslagjaar gedechargeerd. Het negatieve 
saldo zal ten laste van de reserve worden geboekt. Ook in 2021 wordt doorgegaan op de 
weg om te investeren in verschillende activiteiten zoals begroot om onze doeleinden te 
behalen. We gaan er hierbij vanuit dat we het aantal van 80 leden dit jaar zullen 
realiseren. 
Vervolgens wordt een presentatie verzorgd inzake de juridische positie van detacheren, 
incl. een voorlopig te hanteren definitie.  
De voorzitter van de CAO commissie praat de vergadering bij over de voortgang van het 
CAO traject. Vooralsnog verloopt het traject volgens plan. 
Op 23 september organiseert de thema commissie een volgende bijeenkomst waarop 
het streven is elkaar weer fysiek te ontmoeten. De te organiseren borrel zal een 
dominante plaats krijgen op de bijeenkomst waarvoor alle leden en relaties van harte 
worden uitgenodigd.  
Alle ca. 40 leden die actief deelnemen aan één van de commissies/werkgroepen worden 
door de voorzitter bedankt voor hun inspanningen.  
Tenslotte wordt nog een peiling georganiseerd onder de leden op basis waarvan Bart 
Gianotten (Yacht) de plaats als bestuurslid inneemt van Albert van Reenen. Albert wordt 
van harte bedankt voor het vele werk dat hij heeft verzet, met name rondom de 
momenteel succesvolle MarktMonitor. Albert zal onderdeel blijven uitmaken van de 
bijbehorende commissie.  
Met dank aan ieders inbreng in deze vergadering en een oproep zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn op de themabijeenkomst op 23 september (zie voor het laatste nieuws 
hierover onze site) sluit de voorzitter de vergadering. 


