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Agenda Algemene ledenvergadering maandag 28 november 2022 
 
15:45 uur – inloop 
 
16:00 uur – aanvang algemene ledenvergadering 
 

1. Opening ALV 
2. Vaststelling agenda 
3. Mededelingen 
4. Verslag ALV 13 juni 2022 – (bijlage 1) 
5. Kascontrolecommissie – decharge financieel jaarverslag 2021 - stemming 
6. Begroting 2023 – (bijlage 2) - stemming 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
17:00 uur – einde algemene ledenvergadering 
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Bijlage 1: Verslag Algemene ledenvergadering maandag 13 juni 2022  
 
Notulen Algemene Ledenvergadering VPT 13 juni 2022 
 
Locatie: Santbergen in Hilversum 
Aanwezig: deelnemerslijst ter inzage. 
Bestuur: Maaike Westinga (voorzitter), Klaas Tops (secretaris), Antoinette Wijffels 
(penningmeester), Jean-Michel Nelissen, Huub Mars. Afwezig (met bericht): Bas Kunnen 
 
Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. 
 
Agenda 
De voorzitter wil daar graag nog een puntje aan toevoegen: de kascontrolecommissie. Dit 
voegen we in na het behandelen van het bestuursverslag. De vergadering stemt hiermee in. 
 
Mededelingen 
Bestuurslid Bas Kunnen is afwezig. Hij had zich voor het derde jaar op rij ingeschreven voor 
een schrijfweek voor componisten en hij is geselecteerd om daarbij te zijn. 
Marten Otten is helaas 1 van de voorbeelden die het techniekvak vaarwel heeft gezegd en 
leraar is geworden, dus hij heeft het bestuur verlaten. 
Ten slotte wil ik zeggen dat we deze vergadering nog geen decharge vragen voor de 
jaarrekening over 2021, maar dat op de ALV in het najaar zullen doen als de 
kascontrolecommissie de kans heeft gehad de stukken te bestuderen. 
 
Verslag vorige ALV 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn naar aanleiding van het verslag van de vorige 
ALV. Er is 1 opmerking per mail gekomen van Lian The, dat zij haar zorgen uit over het 
voortbestaan van de kascontrolecommissie, dat ook het bestuur daar een rol in speelt. Zoals 
gezegd gaan we dit later in de vergadering bespreken als apart punt. 
De vergadering heeft verder geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV van 
november 2021 en deze worden hierbij goedgekeurd 
 
Het bestuursverslag: 
We blikken vandaag terug op 2021. Het was wederom een raar jaar vanwege Corona, het 
was hollen of stilstaan. We dachten in het najaar weer op te starten met een live ALV, maar 
die werd op het laatste moment weer verplaatst naar ZOOM vanwege een nieuwe 
lockdown. We zijn zoekend over hoe nu verder, daar willen we in het tweede deel van deze 
bijeenkomst ook verder over in gesprek gaan. 
 
Activiteiten: Klaas Tops licht dit punt toe. Hij geeft aan dat het tweede Coronajaar voor 
velen zwaar was. Nadat in het eerste jaar iedereen nog druk bezig was met nieuwe vormen 
van presenteren, bijvoorbeeld via streaming, was de lol daar een in het tweede jaar een 
beetje vanaf. Er zijn een aantal activiteiten afgezegd vanwege plotselinge lockdowns en 
andere maatregelen. Gelukkig hebben we nog wel een aantal maandagmiddag meetups 
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georganiseerd en het hoofden techniek overleg ging in een hogere frequentie ook nog 
steeds door, wat door de deelnemers zeer gewaardeerd werd. 
 
Zichtlijnen: Antoinette Wijffels licht toe: Bij zichtlijnen hadden we hetzelfde probleem. Er 
was weinig aanbod, dus het viel niet mee om voldoende onderwerpen te vinden om het blad 
te vullen. Gelukkig merkten we dat aan het eind van het jaar het weer goed op gang kwam. 
We hebben een aantal leuke nieuwe redacteurs aan ons kunnen binden. Het enthousiasme 
van mensen uit het vak om iets te schrijven neemt ook weer toe, al hebben velen het nu 
weer te druk met alles wat ingehaald wordt dat ze er nu vaak geen tijd voor hebben. 
 
Ledenaantallen: We hebben een nieuw iemand die de ledenadministratie bijhoudt en bezig 
is alles goed up-to-date te krijgen en houden. Dat is Myrthe, die dit twee dagen in de week 
doet naast haar studie. We hebben ook de nieuwe contributiestructuur ingevoerd. We 
hebben gelukkig niet veel leden verloren. Er zijn best veel oud leden overleden. Verder zijn 
er veel leden met pensioen gegaan. Er zijn een aantal jongeren die via de scholen kwamen, 
die hun lidmaatschap hebben opgezegd. De middengroep is redelijk stabiel gebleven, 
evenals het aantal bedrijfsleden. Vraag uit de vergadering (Louis Janssen): ik zie 202 
organisatieleden, in andere jaren was dat uitgesplitst. Antoinette: dat kan nu niet meer, 
omdat we in de nieuwe structuur bedrijfsleden allemaal organisaties zijn, maar wel van 
verschillende grootte. Bij het volgende bestuursverslag kunnen we dat onderscheidt wel 
aangeven. 
 
Personeel: Klaas licht toe: we zijn nog steeds bezig met de reorganisatie van het kantoor. 
We hadden een coördinator aangenomen, maar helaas bleek dat na enkele maanden niet te 
werken. Gelukkig hebben we inmiddels een nieuwe coördinator gevonden, dat is jaap 
Langhout. Die is net begonnen, dus nog bezig met inwerken. Op dit moment ligt de rol van 
administratief medewerker bij Myrthe in combinatie met een boekhoudkantoor. 
 
Bestuurssamenstelling: Zoals eerder gezegd is Maarten Otten gestopt als bestuurslid. Vorige 
jaar heeft ook Gert Beinema zijn rol als bestuurslid opgegeven. Er valt dus helaas af en toe 
nog iemand af. Gelukkig hebben we nu Jean-Michel en Bas erbij, maar nieuwe mensen die 
actief willen zijn in het bestuur zijn altijd welkom. Volgend jaar februari loopt de termijn van 
de voorzitter en penningmeester af, dus daar gaan we ook mee aan de slag. 
 
Werkgroepen: Hoofden techniek overleg loopt goed.  Alliantie evenementen bouwers heeft 
bijna twee wekelijks overlegd en een hoop bereikt afgelopen jaar. Oistat: er was een congres 
gepland in Calgary, maar dat is uiteindelijk ook enkel digitaal doorgegaan. Vorig jaar hebben 
we Laura van Haperen voorgedragen voor het bestuur van Oistat. Zij is daar inmiddels 
toegetreden en is lid van de technische commissie. Komende zomer is er als het goed is 
weer een live bijeenkomst. Onze voorzitter zal daar naartoe gaan. Ten slotte is het Essence 
project van start gegaan waarin de VPT deelneemt. Het doel is om een opleiding te 
ontwikkelen op niveau 5 (associate degree) voor geluidtechnici. Uiteindelijk moet hier een 
opleiding uit komen waarvan het certificaat Europees wordt erkent en die goed is te 
implementeren in de verschillende landen. Vraag uit de vergadering: is dit vergelijkbaar met 
het ETTE-project waar de VPT eerder bij betrokken is geweest? Antoinette Wijffels: Het 
ETTE-project gaat meer over arbeidsomstandigheden. Het ETTE-project was ook een 
“Erasmus+” project net als dit project. Dat project is verder niet geïmplementeerd door de 
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verschillende landen, het is ook niet duidelijk hoe de certificering moet gebeuren. ETTE is 
wel onderdeel geworden van de eindtermen van de mbo-opleidingen in Nederland. Er wordt 
door de vergadering gesproken over wat dit betekend en hoe de informatievoorziening over 
dit onderwerp beter kan, omdat veel partijen in de markt hier weinig voeling mee hebben. 
Het bestuur neemt deze opmerkingen mee, en gaat hierop terugkomen. 
 
Financiën: Antoinette Wijffels geeft toelichting. Er zijn door Corona weinig kosten geweest, 
ook op kantoor zijn de kosten lager geworden. Daarom hebben we financieel een goed jaar 
gehad en sluiten we met een positief saldo af. Er zijn nog wel zaken onduidelijk met 
debiteuren/crediteuren, maar wel al veel minder dan het jaar ervoor. De kwestie die 
speelden met Osat en de VSCD zijn bijvoorbeeld opgelost. We verwachten dat na dit jaar de 
problemen uit het verleden zijn opgelost. De post die gereserveerd was om verlies te nemen 
op zaken die niet opgelost konden worden is iets overschreden. Vraag uit de vergadering: de 
voorziening die in de balans staat, is die getroffen vanwege Corona? Antoinette: nee, die 
hebben we enkele jaren geleden toegevoegd, omdat er achterstanden waren op 
administratief vlak en we verwachtten niet alles terug te kunnen halen wat nog openstond.  
 
Kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie heeft als doel het bestuur te controleren op financieel vlak, en 
vervolgens de algemene ledenvergadering te adviseren over het verlenen van decharge over 
de jaarrekening. Fons de Vreede heeft zich aangemeld om toe te treden tot de 
kascontrolecommissie. Dat is fijn, omdat eigenlijk Lian The nog het enige lid was van de 
commissie. Hierdoor hebben we wel besloten de decharge uit te stellen tot na de zomer. Er 
wordt gesproken over de vraag wie verantwoordelijk is voor de instandhouding van de 
commissie door nieuwe leden te werven en het initiatief te nemen een afspraak in te 
plannen voor controle van de boeken. Het bestuur is van mening dat het primair aan de 
leden zelf is om voor voldoende leden te zorgen om deze taak goed uit te voeren. Uit de 
vergadering komen ook geluiden dat het wenselijk is als het bestuur wel een rol wil pakken 
in het oproepen van leden om zich in te zetten voor de commissie. Het bestuur geeft aan dat 
ze dit zal doen. 
 
-Einde plenaire deel- 
 
  



Vergaderstukken ALV 28 november 2022 7 

Tweede deel vergadering, hierin gaan we in groepen uit elkaar om enkele vragen te 
bespreken en samen een antwoord te formuleren.  
 
De vragen zijn: 
1. Wat doet de VPT goed? Wat kan beter? 
2. Welke thema’s zijn voor de VPT komend jaar van belang? 
3. Hoe ziet de VPT er over 10 jaar uit? 
 
Na een korte sessie in groepjes komen de aanwezig weer bij elkaar om de antwoorden te 
bespreken. 
 
Team 1 
Vraag 1: Zichtlijnen is van grote waarde voor de vereniging. Je hoort mensen soms wel 
zeggen: “Ik ben lid van de Zichtlijnen in plaats van lid van de VPT”. De laatste tijd is de 
frequentie van verschijnen wel aan de lage kant. We stellen voor dat er een hoofdredacteur 
wordt aangesteld en dat de redactie uitgebreid wordt. 
Vraag 2: Enthousiasmeren voor opleidingen en het werken aan internationale contacten. Het 
is goed jezelf in een perspectief te plaatsen. 
Vraag 3: Niet, want we hopen dat de VPT dan opgenomen is in een groter verband, die 
daarmee dan krachtiger kan optreden. 
 
Team 2 
Vraag 1: De VPT is goed in moed houden in deze moeilijke tijd. Hiervoor verdient het bestuur 
een compliment. Wat beter kan deel ik met de vorige spreker: Zichtlijnen. Stel een 
hoofdredacteur aan. 
Vraag 2: Personeel en opleiding, innovatie, groepsgevoel. 
Vraag 3: Als we niet oppassen is het ledenbestand dan nog ouder. We moeten aandacht 
geven aan het werven van jonge leden. 
 
Team 3 
Vraag 1: We vinden het sowieso goed dat de vereniging bestaat. Kennisdeling en 
netwerkfunctie kan beter. 
Vraag 2: De aanwas van jonge leden.  
Vraag 3: Hip en dynamische vakgenoten vereniging waar jongeren graag lid van willen 
worden. Innovatief, technisch en creatief zijn nog meer verbonden met elkaar. In een groter 
geheel opgaan zoals groep 1 zegt is geen gek idee, alleen denken we dat je de intimiteit wel 
moet bewaren. 
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Bijlage 2: Voorlopige Verlies en Winst Rekening 2022 en Begroting 2023  

 
 

 


