
 

Besluitenlijst 

 

Algemene Ledenvergadering Vereniging van Griffiers 

 
Datum  : vrijdag 25 juni 2021 

Locatie  : digitaal via MS Teams 

 

 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda  

 

Voorzitter Renée Wiggers opent de Algemene Ledenvergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vaststellen besluitenlijst Algemene Ledenvergadering 2 oktober 2020 (bijlage 1) 

 

Vanuit de ALV zijn er geen opmerkingen op het verslag en de leden wensen geen stemming over het 

verslag. Het verslag is vastgesteld. 

 

3. Benoeming leden kascontrolecommissie (bijlage 2 a en b) 
 

Vanuit de ALV zijn er geen tegenkandidaten ingebracht, noch zijn er vanuit de ALV opmerkingen op 

de benoeming. Dit betekent dat: 

 
- Arjen van der Lugt, griffier Oudewater, en Jeroen Mimpen, griffier Vlaardingen, zijn 
 benoemd als leden van de kascontrolecommissie jaarrekening VvG 2020.  
- Jeroen Mimpen, griffier Vlaardingen, en Mark Tobeas, griffier Woerden, zijn benoemd als 
 leden van de kascontrolecommissie jaarrekening VvG 2021.  

 
4. Vaststellen Jaarrekening en Jaarverslag VvG 2020 (bijlage 3 a,b,c,d,e) 

 
Vanuit het bestuur licht penningmeester Raymond Jeene de Jaarrekening toe. 

Vanuit de ALV zijn er geen opmerkingen op de Jaarrekening en het Jaarverslag. De leden wensen 

geen stemming over de stukken. De Jaarrekening en het Jaarverslag zijn vastgesteld. 

 
5. Afscheid bestuurslid 

 
Het bestuur staat ter vergadering stil bij het afscheid van het vertrekkende bestuurslid, Robin Blokland. 
Voorzitter Renée Wiggers bedankt hem voor al zijn inspanningen als secretaris van de vereniging. 

 

6. Benoeming bestuursleden (bijlage 4 a en b) 
 

Vanuit de ALV zijn er geen tegenkandidaten ingebracht, noch zijn er vanuit de ALV opmerkingen op 

de benoeming. Dit betekent dat: 

 

- Ruurd Palstra, griffier Velsen, is benoemd als bestuurslid.  
- Minke Knibbe, griffier Gooise Meren, is benoemd als bestuurslid.  

 

 

 

 



 
7. Afscheid Jan Dirk Pruim 

 

Het bestuur staat ter vergadering stil bij het afscheid van griffier Jan Dirk Pruim (erelid). Voorzitter 

Renée Wiggers blikt terug op zijn actieve loopbaan en bedankt hem voor al zijn buitengewone 

verdiensten voor de vereniging. 

 

8. Presentatie nieuwe website 

 

De nieuwe website van de vereniging is vandaag gelanceerd. In een presentatiefilmpje licht de 

voorzitter van de commissie Communicatie & Informatie, Thecla van der Torre, de reden en 

totstandkoming van de nieuwe website toe. Feedback op de nieuwe website is van harte welkom.  

 
9. Rondvraag en sluiting 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

Voorzitter Renée Wiggers sluit de vergadering. 


