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Verslag van de Algemene Ledenvergadering, 
gehouden op 6 juni 2016 bij Hotel Mitland te Utrecht 

 
 
Aanwezig: 

1A Advies Martin Nauta 

DGPM Consultancy Richard de Geus 

Etrinio B.V. Peter Nikkel 

ICT4People vof John Wolthuis 

Karel Hagenaar Services BV Karel Hagenaar 

IT United Secretariaat Thea Beljaars 

LCD Consultancy b.v. Jan de Laet 

Nima IT Solutions Barend Deetman 

Potse Computer Consultancy Hans Potse 

Prior-IT consultancy Monique Dries 

Semias Caspar Veenings 

Smaragd IT Services Benny van Wijngaarden 

Synthese bv Jacques Honkoop 

Twisaa Reinout Reuderink 

Venira Jack Janssen 

Walk to Quality Derk Masselink 

 
 
Notulen: 
Beljaars Business Support      Thea Beljaars 
 
 
 

 
 
 
1.   Opening en vaststellen agenda 
 Bestuurslid en penningmeester Jacques Honkoop opent de vergadering om 20.00 uur en 

heet iedereen van harte welkom.  
 Hij meldt dat Olivier van Oort vandaag als voorzitter aftreedt en IT United afscheid van 

hem zou nemen. Olivier heeft zich echter voor deze ALV – vanwege een andere afspraak 
die ertussen gekomen is – af moeten melden. Vandaar dat op een later moment passend 
afscheid van hem zal worden genomen. Jacques meldt dat Olivier niet langer in de IT-
sector werkzaam is, maar tegenwoordig werkzaam is als zelfstandig taxichauffeur. 
Zoals in de agenda is aangekondigd, wil het bestuur (zie agendapunt 5) Ernst Blankestijn 
tot voorzitter benoemen en zou Ernst vandaag deze vergadering voorzitten. Ernst heeft 
vanmiddag te horen gekregen dat zijn vader is opgenomen op de intensive care en kan 
daarom vandaag niet aanwezig zijn. Vandaar dat Jacques zijn honneurs vandaag 
waarneemt en de vergadering zal voorzitten. 
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 De voorzitter geeft vervolgens iedereen de gelegenheid zich in het kort voor te stellen.  

 Besluit: De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
 
2.   Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 juni 2015 

 Hans Potse constateert dat zijn naam niet bij de aanwezigen leden met stemrecht staat 
vermeld, terwijl hij toch echt aanwezig was.  
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 

 Besluit: Behoudens bovengenoemde aanvulling, wordt het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering van 8 juni 2015 ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

 
 
3.   Financieel verslag  
 
3.1 Winst- en verliesrekening 2015 

 De penningmeester, Jacques Honkoop, constateert dat het financieel verslag 2015 voor 
zich spreekt. Hij informeert of er vragen of opmerkingen zijn.  
Reinout Reuderink constateert dat er voor secretariaatskosten in 2015 een bedrag van € 
2969 is betaald. Hij informeert wat werkzaamheden hiervoor worden gedaan. 
De penningmeester licht toe dat het secretariaat in feite alles voor IT United doet. Op het 
secretariaat komt de post/email en telefoon binnen, wordt het archief bijgehouden en 
bewaard, de ledenadministratie en financiële administratie (incl. versturen 
contributienota’s) gedaan, worden er verslagen van Algemene Ledenvergaderingen en 
bestuursvergaderingen gemaakt etc. De penningmeester geeft aan dat het bestuur geen 
bedenkingen met betrekking tot de kosten heeft, maar dat dit de leden er niet van moet 
weerhouden om kritisch te zijn.  
Reinout Reuderink is tevreden met de toelichting.  
Richard de Geus ziet dat er een fors bedrag is opgenomen voor algemene reserve en 
vraagt zich af waarvoor dit bedoeld is.  
De penningmeester legt uit dat IT United in het verleden een zgn. oorlogskas had. Dit 
omdat men toen verwachtte dat leden problemen met het GAK zouden krijgen. Vandaar 
dat men, om juridische kosten te kunnen dekken, hiervoor een reserve had opgebouwd. 
De naam “oorlogskas” is jaren geleden gewijzigd in “algemene reserve”, omdat men – 
mede door de komst van de VAR - verwachtte dit geld niet meer voor het oorspronkelijke 
doel nodig te hebben. De penningmeester vreest echter, wanneer hij naar de toekomst 
kijkt, dat IT United dit bedrag nu nog wel eens nodig zou kunnen hebben. Dit omdat de 
Wet Deregulering Arbeidsrelaties, welke op 1 mei in werking is getreden en de VAR 
vervangt, bij leden tot problemen met de belastingdienst zou kunnen leiden. Het bestuur 
van IT United vindt het daarom verstandig om deze kas aan te houden en gaat daarom 
uit van een sluitende begroting zonder aantasting van de reserves. De penningmeester 
voegt hieraan toe dat de Algemene Ledenvergadering de baas is en uiteindelijk beslist 
wat er met de algemene reserves moet gebeuren.  

 Besluit: De Algemene Ledenvergadering dechargeert het bestuur van IT United voor het 
in 2015 gevoerde financiële beleid. 

 
3.2 Begroting 2016 

 De penningmeester, Jacques Honkoop, geeft aan dat er sprake is van een conservatieve 
begroting en de begroting nagenoeg gelijkloopt met de cijfers van 2015. Hij voegt hieraan 
toe dat de kosten in vergelijking met de baten relatief hoog zijn.  
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Gezien het feit dat de administratie door de nieuwe structuur van IT United is 
vereenvoudigd, vindt het bestuur het zonde om nog gebruik te maken van een relatief 
duur online administratiepakket (€ 781 per jaar).  Daarnaast acht het bestuur controle 
door een accountant en een accountantsverklaring (€ 469) ook niet langer noodzakelijk.  
Naar mening van het bestuur kan IT United volstaan met een eenvoudige administratie in 
excel. Wel is het belangrijk dat er een kascommissie in het leven geroepen wordt, die de 
financiële administratie kritisch beoordeelt. 
Bestuurslid Jan de Laet voegt hieraan toe dat de kosten voor de administratie en 
accountant bij elkaar opgeteld € 1250 bedragen en daarmee bijna 10% van de omzet  
John Wolthuis vindt, wanneer hij naar de winst- en verliesrekening kijkt, het bedrag 
beperkt. Hij heeft nog twijfels of het zinvol is om van een accountant af te stappen.  
Reinout Reuderink twijfelt ook nog. Hij verwacht echter wel dat 2 kascommissieleden 
kritischer zullen zijn op het financiële beleid en hierover meer vragen zullen stellen aan 
het bestuur, dan een accountant.  
Casper Veenings geeft aan dat, ook wanneer er 10 accountantsverklaringen zijn, het 
altijd nog aan de Algemene Ledenvergadering is om te besluiten of het bestuur 
gedechargeerd wordt voor het financiële beleid.  
Hans Potse beaamt dit en benadrukt dat IT United een vereniging is en leden dus 
verantwoordelijk zijn en uiteindelijk beslissen of men wel of niet akkoord gaat. Naar zijn 
mening ziet men, wanneer men ervoor kiest om af te stappen van een accountant, geen 
juridische consequenties over het hoofd. Zijn voorstel is om de proef op de som te nemen 
en voor het boekjaar 2016 te ervaren hoe een en ander zonder accountant en met een 
kascommissie verloopt.  
De penningmeester informeert of er, nu een en ander is toegelicht, nog leden zijn die de 
accountant willen handhaven. 
Besluit: De leden gaan unaniem akkoord om afstand van de accountant te nemen.  

 Reinout Reuderink constateert dat in de begroting 2016 nog een bedrag voor 
accountantskosten (€ 600) is opgenomen. De penningmeester legt uit dat de accountant 
nog een financieel jaarverslag en accountantsverklaring 2015 moet maken op grond van 
de door hen aangeleverde cijfers die opgenomen zijn in het financieel verslag wat nu is 
voorgelegd. In 2017 zullen de accountantskosten nihil zijn.  

 Besluit: De begroting 2016 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
 
3.3 Contributievoorstel 2016 

 De voorzitter licht toe dat het boekjaar van IT United loopt van 1 januari tot 31 december 
en de contributie op basis van de begroting wordt vastgesteld. Wanneer er tweemaal per 
jaar een Algemene Ledenvergadering plaatsvindt, zou in het najaar 2015 
(oktober/november) de begroting 2016 en het contributievoorstel 2016 aan de orde zijn 
geweest en in het voorjaar 2016, nadat de accountant de administratie heeft 
gecontroleerd, de winst- en verliesrekening 2015 gepresenteerd worden. IT United heeft 
echter maar eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Vandaar dat vandaag 
zowel de winst – en verliesrekening 2015 als ook de begroting 2016 en 
contributievoorstel 2016 op de agenda staan.  De voorzitter legt uit dat in principe de 
contributienota’s 2016 pas verzonden kunnen worden, wanneer het contributievoorstel is 
goedgekeurd. Gezien het feit dat het bestuur de contributie wil handhaven op € 100 per 
jaar en de verwachting was dat de Algemene Ledenvergadering hiermee akkoord zou 
gaan, is besloten om de contributienota’s al op voorhand te versturen.  De voorzitter 
meldt dat, mochten de leden van mening zijn dat de contributie 2016 verhoogd of 
verlaagd moet worden, zij hiertoe alsnog kunnen besluiten.  
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Besluit: Het voorstel om de contributie 2016 te handhaven op € 100 per jaar (excl. BTW) 
wordt goedgekeurd. 

 Benny van Wijngaarden geeft aan dat de opkomst voor een Algemene Ledenvergadering 
beperkt is en het geen zin heeft om tweemaal per jaar te vergaderen. Vandaar dat hij 
voorstelt om nu al vooruit te kijken naar 2017 en te bepalen of er ten opzichte van 2016 
veranderingen zijn die het noodzakelijk maken om de contributie 2017 aan te passen. Hij 
constateert dat de penningmeester niet verwacht dat de begroting 2017 grote 
veranderingen ten opzichte van 2016 zal laten zien. Vandaar dat hij adviseert om nu te 
besluiten om ook de contributie 2017 te handhaven op € 100 per jaar, tenzij zich 
calamiteiten voordoen die aanleiding geven om de contributie bij te stellen. Wanneer men 
hiertoe besluit, betekent dit ook dat IT United al begin 2017 de contributiefacturen kan 
versturen.  
Besluit: Besloten wordt om in 2017 de contributie te blijven handhaven op € 100, tenzij 
zich calamiteiten voordoen.  

 
 
4.  Voorstel tot statutenwijziging 

 De voorzitter legt uit dat in artikel 12 / lid 4 vermeld staat dat bij de financiële stukken een 
verklaring van een accountant moet worden toegevoegd. Nu bij agendapunt 3.2 is 
besloten om afstand van de accountant te nemen, moet deze passage uit de statuten 
verwijderd worden. Gezien het feit dat de statuten door een notaris moet worden 
gewijzigd en dit geld kost, stelt het bestuur voor om nu wel te besluiten dat de statuten 
moeten worden aangepast, maar dit pas op een later tijdstip (wanneer er meer 
wijzigingen zijn) te doen.  
Hans Potse vindt dat, wanneer dit officieel moet gebeuren, er wel een statutenwijziging 
plaats moet vinden. Hij geeft aan dat prijzen van notariskantoren met elkaar vergeleken 
kunnen worden.  
De voorzitter geeft aan dat het bestuur niet zegt dat de statuten niet aangepast gaan 
worden, maar dat het bestuur voorstelt om hier even mee te wachten. 
Hans Potse vraagt uitstel geen juridische consequenties heeft.  
De voorzitter meldt dat de Algemene Ledenvergadering altijd de hoogste macht binnen IT 
United blijft. Jan de Laet voegt hieraan toe dat een en ander pas gaat spelen op het 
moment dat volgend jaar de jaarcijfers 2016 worden gepresenteerd. Om deze reden 
heeft het aanpassen van de statuten nu nog geen haast. 
Benny van Wijngaarden geeft aan dat de nieuwe vorm van administreren (zonder 
accountant) wordt uitgeprobeerd en volgend jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering 
een en ander geëvalueerd gaat worden. Op dat moment kan ook besloten worden om 
alsnog tot statutenwijziging over te gaan.  
Besluit: Besloten wordt om op de Algemene Ledenvergadering van 2016 het voorstel tot 
statutenwijziging opnieuw aan de leden voor te leggen.  

 
 
4.1 Benoemen Kascommissie 

 Reinout Reuderink en Martin Nauta bieden zich als kascommissielid voor het boekjaar 
2016 aan. Benny van Wijngaarden biedt zich als reserve kascommissielid aan.  

 Besluit: Besloten wordt om Reinout Reuderink en Martin Nauta tot kascommissielid voor 
het boekjaar 2016 te benoemen.  
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5.   Bestuursverkiezingen 

 De voorzitter meldt dat Olivier van Oort vandaag als bestuurlid en voorzitter aftreedt en er 
zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie hebben gemeld. Het bestuur draagt Ernst 
Blankestijn voor om de voorzittersrol van Olivier over te nemen.  
Besluit: De vergadering besluit om Ernst Blankestijn tot voorzitter van IT United te 
benoemen.  
 

 
6.   Rondvraag en Sluiting 

 Als voorzitter van deze vergadering, bedankt Jacques Honkoop iedereen voor zijn/haar 
inbreng en sluit de algemene ledenvergadering om 20.50 uur. 

 Tot slot geeft hij het woord aan Karel Hagenaar die in zijn presentatie zal aangeven 
welke consequenties de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) voor de 
Zelfstandigen in de IT-Sector heeft. De presentatie is terug te vinden op www.itunited.nl 
bij “documenten”.  

http://www.itunited.nl/

