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Agenda algemene ledenvergadering 21 maart 2019 
 
Datum : 21 maart 2019 
Tijd : 09.30 – 15.30 uur 
Locatie : Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort 
 

Routebeschrijving: 
 

Met de auto: 
Vanuit richting Utrecht (A28) 
Rij op de A28 richting Leusden. Neem afrit 5 Maarn. Ga verder op de N227. Neem de Leusderweg 
richting het Stadhuisplein. Er zijn in de nabijheid van het Stadhuis diverse openbare parkeergarages waar 
op eigen kosten gebruik van kan worden gemaakt. 
 
Vanuit richting Arnhem/Nijmegen (A12) 
Volg A12 naar Maarsbergen. Neem afrit 22-Maarsbergen vanaf de A12.  Neem de N226 en Kersenbaan 
naar de Stadhuisplein. Er zijn in de nabijheid van het Stadhuis diverse openbare parkeergarages waar op 
eigen kosten gebruik van kan worden gemaakt. 
 
Of maak gebruik van je eigen navigatiesysteem. Let daarbij op de verkeersveiligheid. 
 

Met openbaar vervoer: 
Trein naar Amersfoort Centraal Station. Vanaf hier rijden er om de paar minuten bussen richting het 
stadhuis (onder andere lijn 2, 3, 4, 7, 76). Reistijd ongeveer 6 minuten. 
 
Lopen van af het Centraal Station kan ook. Vanaf het stationsplein loop je in oostelijke richting naar de 
stationsstraat en nagenoeg rechtdoor naar het Stadhuis. Het is 1 kilometer lopen. Ongeveer 10 minuten. 
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Agendapunten 
 
9.30 – 10.00 Inloop/ontvangst met koffie/thee en versnapering 
 
 

Vaste punten 
 

1.  Opening van de vergadering door Michel Los 

2.  Verslag bijeenkomst 8 februari 2018 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 

4.  Financiën; presentatie van het financiële jaarverslag, balans, rekening en begroting 2019. 
Verlenen decharge van het bestuur voor het gevoerde beheer 

5.  Stemmen over samenstelling bestuur (toetreding Henk Zwiers) 

6.  Presentatie Risicomanagement en het klimaat door de heer Roland Ferwerda (managing 
director bij Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur elektrisch vervoer). 

7.  Introductie op het middagprogramma 

 
 
12.00 – 13.00  Lunch 
 
 
13.00 – 14.00  Stadswandeling door Amersfoort (met een opdracht gerelateerd aan het interactieve live  
  forum aansluitend op de stadswandeling) 
 
 
14.30 – 15.30  Interactief live forum met de VPO werkgroepen Aansprakelijkheid, Brand, Bouw, 
  Risicomanagement en Verhaal 
 
 
15.30  Afsluiting en aansluitend Netwerkborrel 
 
 
Volgende bijeenkomst: Themadag Risicomanagement najaar 2019  


