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PROGRAMMA  

voor de jaarvergadering  van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs 

Datum:  Donderdag 7 november 2013 van 13.00-14.15 uur 

Plaats: Bilderberg De Buunderkamp, Buunderkamp 8 in Wolfheze 

 

13.00 uur: Ontvangst met koffie 

   

13.15 uur: Opening 

  door de voorzitter drs. Roel Schutten.  

 

13.25 uur: Huishoudelijk gedeelte met: 

  1. Verslag jaarvergadering 8 november 2012 (bijlage 1) 

 

2. Ontwikkeling van de vab  

Het bestuur geeft een algemene toelichting op de ontwikkeling van de vereniging. 

 

  3. Verkiezingen/benoemingen 

 

3.1 Bestuur 

Volgens het rooster treedt drs. ing. Henk Westeneng af op 31 december 2013 af als 

lid van het bestuur. Henk Westeneng is herkiesbaar voor een tweede termijn.  

 

Het bestuur draagt de heer Hans Tesselaar ab voor als kandidaat voor de 

openstaande vacature in het bestuur die ontstaan is na het aftreden van ing. Harm 

Jan Schipper.  

 

3.2 Werkgroepen 

# Werkgroep Plantaardige sectoren 

Conform het rooster treedt ing. Harm Jan Schipper  af. Harm Jan Schipper stelt zich 

niet beschikbaar voor een tweede termijn. Het bestuur is op zoek naar een kandidaat 

voor deze vacature.  

 

Conform het rooster treedt ir. Kees van Beek MBA  af. Kees van Beek is beschikbaar 

voor een tweede termijn.  

 

  # Werkgroep Dierlijk 

Conform het rooster treedt ing. Johan van Dragt ab af. Johan van Dragt heeft twee 

termijnen vervuld.  Het bestuur draagt ing. Herman Vrielink ab voor als nieuwe 

kandidaat.  

 

Conform het rooster treedt ing. Herman van Welie af. Herman van Welie is 

beschikbaar voor een tweede termijn.  
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# Werkgroep Strategie 

Conform het rooster treedt drs. ing. Henk Westeneng af. Henk Westeneng stelt zich 

beschikbaar voor een tweede termijn.   

 

# Werkgroep ROM  

Conform het rooster treedt mr. ing. Ton Paalman ab af. Ton Paalman is beschikbaar 

voor een tweede termijn. 

Conform het rooster treedt ing. Erik Zandbelt ab af. Erik Zandbelt is beschikbaar voor 

een tweede termijn.  

 

# Werkgroep Buitenland 

Conform het rooster treedt ing. Tjalling de Jong af. Tjalling de Jong is niet beschikbaar 

voor een tweede termijn. Het bestuur draagt Coen Knook voor als nieuwe kandidaat. 

 

Conform het rooster treedt ing. Fred Boersma ab af. Fred Boersma is niet 

beschikbaar voor een tweede termijn. Het bestuur draagt ing. Jacques Vroemen ab 

voor als nieuwe kandidaat.  

 

 # Werkgroep Communicatie 

Conform het rooster treedt ing. Rudolf Somsen ab af. Rudolf Somsen is beschikbaar 

voor een tweede termijn.  

 

3.3 Commissies 

# Commissie voor de Toelating 

Geen wisselingen.  

 

# Commissie van Beroep 

Geen wisselingen.  

 

# Raad van Tucht / Scheidsgerecht 

Er is één vacature voor lid.  

 

4. Statutaire voorzieningen en reglementen 

Het bestuur stelt een aantal statutaire wijzingen ten aanzien van het voeren van de 

administratie, het invoeren van de kascontrolecommissie en de bestuurstermijnen.  

Aan de leden wordt gevraagd hier mee in te stemmen.  

(bijlage 2) 

   

5. Onderzoek PE-accreditatie 

Toelichting volgt ter vergadering.  

 

 6. Financiën  
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6.1 Verslag kascontrolecommissie 

Toelichting ter vergadering door mr. ing. Ton Paalman ab. De kascontrolecommissie 

2013 bestaat uit de mr. ing. Ton Paalman ab en ing. Arjan Strootman ab.  

 

6.2 Jaarrekening 2012 

De jaarrekening 2012 is vastgesteld door het bestuur. Het bestuur vraagt de leden 

hun goedkeuring voor de jaarrekening en decharge met betrekking tot het gevoerde 

beleid (bijlage 3).   

 

6.3 Prognose 2013 en begroting 2014 

De prognose en begroting gaan ter vaststelling hierbij (bijlage 3)   

 

6.4 Ontslag leden kascontrolecommissie 2013 en benoeming commissie  2014 

Ton Paalman verlaat de commissie. Arjan Strootman wordt herbenoemd. Het bestuur 

zoekt een nieuwe kandidaat voor een termijn van 2 jaar.  

 

  7. Jaarthema 2014 

  Toelichting op jaarthema en activiteiten in 2014 (bijlage 4). 

 

14.00 uur: Rondvraag en sluiting 

 

14.15 uur:  Einde jaarvergadering 

 

  Ontvangst Najaarsseminar Geld als water!  

 

 

 


