
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) VvDN - 10 december 2021  
 
Na de opening van deze opnieuw digitale vergadering - fysiek verzorgd vanuit Yacht in Diemen - met 

ruim 50 aanmeldingen via een streaming faciliteit - 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 73ste lid van de vereniging, gaat hij in op de activiteiten van de commissies 

Themabijeenkomsten & Imagoverbetering, - Goed Werkgeverschap en – MarktMonitor. Hij bedankt 

de 45-50 leden die actief zijn in deze - en de twee andere commissies die wel op de agenda staan 

(CAO en Lobby&Wetgeving) - voor hun bijzondere inzet. Ook een aantal werkgroepen zijn in de 

afgelopen periode nieuw gestart. Zonder actieve leden is er geen actieve VvDN. Een laatste melding 

is dat de openbare VvDN LinkedIn pagina momenteel 1317 volgers heeft, weer een substantiële 

stijging.  

Na een toelichting op de financiële situatie binnen de VvDN wordt de begroting voor 2022 besproken 

en als onderdeel hiervan een aanpassing van de contributie bijdrage in 2022. Deze voorstellen 

worden met een grote meerderheid aangenomen. 

Vervolgens wordt door de voorzitter van de Commissie Lobby&Wetgeving een presentatie verzorgd 

over de opgestuurde notitie Afbakening van Detacheren. De hierin omschreven lijn wordt na enkele 

vragen door de ALV bevestigd.  

De voorzitter van de CAO commissie praat de vergadering bij over de voortgang van het CAO traject.  

Omdat nog geen voorzitter is gevonden en op dit moment niet overgegaan zou moeten worden op 

een betaalde kracht. Hierom stelt het bestuur voor een extra bestuurslid te zoeken waarbij alle 

bestuursleden gezamenlijk de taken van de voorzitter waarnemen volgens een onderlinge 

taakverdeling. Na akkoord bevinden door de leden doet de voorzitter een uitnodiging aan alle leden 

om zich op te geven voor deze bestuursvacature. Ook de vacature voor voorzitter  blijft open staan. 

Met dank aan ieders inbreng in deze vergadering en de hoop uitsprekend een volgende keer elkaar 

weer “live” te kunnen treffen sluit de voorzitter de vergadering. 

 


