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Agenda Algemene ledenvergadering 31 maart 2022 

 

Datum : 31 maart 2022  

Tijd : 10.00 uur –16.30 uur 

Locatie : Museon, Stadshouderlaan 37 te 2517 HV Den Haag 

 

Agendapunten 

9:30 uur  - 10.00 uur  inloop 

10.00 uur  Start van de algemene ledenvergadering 

 

1. Opening van de vergadering door voorzitter Tessa Schade 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

3. Financiën; presentatie van het financiële jaarverslag 2021, balans, rekening en begroting 

2022. 

 

4. Verlenen decharge van het bestuur voor het gevoerde beheer + vaststellen nieuwe 

kascommissie 

 

5. Afscheid penningmeester Wim Savenije  

 

6. Wisseling taken bestuur en voordracht nieuw bestuurslid Desiree Jetten 

 

7. Presentatie handboek aanbesteden van de werkgroep Brand 

 

 

11.00 – 11.15  Korte pauze 

11.15 – 12.00  Presentatie bodempeilverlaging, bodemverzakking en schade door Luuk Jacobs van de 

Gemeente Gouda 

12.00 – 12.15  Korte introductie over Planet One door het Museon 

12.15 – 13.00 Lunch  

13.00 – 14.00 Bezoek aan Planet One en het Museon 

14.00 – 14.45 presentatie “Energietransitie, welke risico’s komen hierbij naar voren” door Jurjen 

Burghgraef van Burghgraef Tiel risico Inspecties 

14.45 – 15.00 korte pauze (opkikker voor laatste onderdeel) 

15.00 – 15.45 Werkgroepen en projectmatig werken (zie toelichting) 

15.45 – 16.30 afsluitende borrel. 

Volgende vergadering: n.n.t.b. 
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Toelichting bij “Werkgroepen en projectmatig werken” 

 

 

 

In onze statuten staat dat het VPO de volgende doelen heeft 

1. het informeren van de leden over en het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van 

verzekerings- en schadeaangelegenheden bij overheden;  

2. het bieden van de mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop van diensten en producten;  

3. het bevorderen van samenwerking op het gebied van schade- en verzekeringsaangelegenheden;  

4. het bevorderen van riskmanagement.  

 

De afgelopen jaren hebben wij een aantal van deze doelen door middel van werkgroepen en 

themadagen zo goed mogelijk geprobeerd te faciliteren. Wel hebben wij gemerkt het enthousiasme 

en/of mogelijkheden om deel te nemen aan werkgroepen tanende is.  

Als bestuur en voorzitters van de werkgroepen hebben wij daar in ons laatste gezamenlijke overleg bij 

stil gestaan en alternatieven voorgesteld. 

 

Wij willen dit laatste deel van de dag gebruiken om aan de hand van stellingen te peilen wat jullie 

mening hierover is en of er ideeën zijn om meer leden te betrekken bij het verwezenlijken van onze 

doelen. Wij gaan graag het gesprek met jullie daarover aan. 


