Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: Maandag 28 september 2020
Locatie: Online
Tijd: 19:00-20:00uur
Aanwezig: Celine Berserik, Daniëlle Osseweijer, Franco Achtien, Fred Kerkhof, Hans Rottier, Henk
Marquart Scholtz, Kees van den Berge, Lester van der Pluijm, Madà Miesen, Maïta van der Mark,
Melissa van Hoorn, Stan Hellegers, Wouter Witteveen, Joan van Burg, Bart Megens, Harold van de
Velde (voorzitter), Yvon van Loon (directeur), Aimée van der Ham (bestuurslid), Rendert Algra
(bestuurslid) en Rosalie Bedijn (secretaris).
1. Opening en vaststellen agenda
Agendapunt 4, 6 en 7 worden als eerst behandeld in verband met het vertrek van sommige leden om
19.30 uur.
2. Mededelingen
Geen.
3. Vaststellen verslag vorige vergadering
Conform vastgesteld.
4. Jaarrekening 2019
De penningmeester kan in verband met familie omstandigheden niet aanwezig zijn. De voorzitter
neemt zijn taak waar. De collegevormingen in provincies duurden lang en dat heeft gevolgen gehad
voor de activiteiten van Statenlidnu. Bijeenkomsten op de provinciehuizen waren pas eind 2019 aan
de orde. We hebben hierdoor meer geld over dat terug wordt gestort aan het ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.


Vraag leden: Wat betekent de post 'contributie oninbaar'?
o Antwoord: dat heeft te maken met statenleden die de eerste drie
maanden nog statenlid waren in het verkiezingsjaar 2019 en dan nog
moeten betalen. Ze waren nog formeel lid. Echter is deze contributie niet
meer geïnd voor de korte periode.

De vergadering is akkoord met de jaarrekening.
5. Toelichting activiteiten 2021
De voorzitter geeft een toelichting op de activiteiten voor 2021.
 Vraag leden: toevoegen werving. 70% van de statenleden is lid. Wat doen jullie
hieraan?
o Antwoord: We missen inderdaad nog enkele provincies die collectief lid
zijn (Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht). Een aantal
individuele statenleden uit die provincies zijn lid geworden, maar de
wens is om 100% van de statenleden als lid te hebben. We hopen dat die
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provincies volgen en brengen extra onder de aandacht wat we als
beroepsvereniging doen voor statenleden.
6. Vaststellen begroting 2021 en contributie 2021
De voorzitter geeft een toelichting.




Vraag leden: we hebben meer personeelskosten dan vorig jaar. Waarom is hier een
verschil in?
o Antwoord: Dat klopt. We hebben sinds kort een directeur aangesteld en
ontvangen geen ondersteuning in natura meer van het IPO. Dat brengt
hogere kosten met zich mee. In 2019 en de eerste helft van 2020 hebben
we veel zelf moeten doen als bestuursleden. Het bestuur heeft een
directeur aangenomen om onze vereniging verder te professionaliseren.
Vervolgvraag: Voor hoeveel uur is de directeur aangesteld?
o 16-24 uur per week.

De begroting 2021 en de contributie 2021 (95 euro collectief lidmaatschap en 145 euro individueel
lidmaatschap) worden vastgesteld door de vergadering.
7. Aftreden bestuursleden en voordracht nieuwe bestuursleden
Aimée van der Ham en Jan Smits treden af als bestuursleden. De voorzitter bedankt hen voor hun
grote inzet die zij hebben geleverd voor de beroepsvereniging.
Harold van de Velde is herkiesbaar in de functie als voorzitter. Daarnaast zijn er twee nieuwe
kandidaat-bestuursleden die door het bestuur aan de algemene ledenvergadering worden
voorgedragen: Lester van der Pluijm uit Gelderland en Hermen Vreugdenhil uit Noord-Brabant.
De vergadering stemt bij acclamatie in met de voordracht van de twee nieuwe bestuursleden en de
herverkiezing van de voorzitter.
8. Toelichting ontwikkelingen vergoedingen voor statenleden
 Statenlidnu blijft zich inzetten voor een hogere vergoeding voor statenleden.
 In 2019 heeft de minister besloten om opnieuw onderzoek te laten doen naar de
vergoedingen van statenleden.
 Door het kabinet wordt een adviescollege voorgesteld die zich als eerste over het
onderzoeksrapport moet buigen. Het wetsvoorstel hiervoor is ingediend bij de Tweede
Kamer.
 Statenlidnu is hoopvol, omdat het onderzoeksrapport voldoende aanknopingspunten
heeft - eveneens alle andere onderzoeken - om een definitief besluit te nemen voor een
betere vergoeding die recht doet aan de tijdsbesteding en inkomensverlies die
Provinciale volksvertegenwoordigers hebben. Juist om onze democratie gezond te
houden, is dit van groot belang. Statenleden wachten al lang op een eerlijke
vergoeding. Het rapport biedt deze erkenning. Het is nu zaak dat, rekening houdend
met de context van deze tijd, dat alsnog snel een besluit genomen wordt om het
rapport om te zetten in een aanpassing van het bedrag. De hoogte (met
terugwerkende kracht) en de tijdsduur zijn hierin twee gespreksonderwerpen voor het
vervolg.
 https://www.statenlid.nu/dossiers-1/dossier-rechtspositie
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9. Rondvraag en sluiting
De voorzitter doet de oproep om volgende keer collega-statenleden uit te nodigen voor de ALV,
dankt voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
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