
 

 

Verslag extra ALV Vekabo - 5 juni 2018 
 

Plaats: De Bosrand te Lieren 
Aanwezig: bestuur, vier leden en de regiocoördinatoren  
(presentielijst op te vragen via secretariaat@vekabo.nl) 
Met kennisgeving afwezig: Theo Koolen, Anja Versteegen, Peter Jacobs, John Teuben 

 

1. Opening 
Ellen Kok, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
De reden van deze extra ALV is dat de statuten van Vekabo Nederland aangeven, 
dat de verantwoording van de  financiële resultaten aan de ALV  binnen een half jaar na 
einde boekjaar plaats moeten vinden. De ALV kan hiervoor wel uitstel geven, maar dit 
heeft niet plaats gevonden  op de ALV d.d. 28 november 2017 

2. Benoeming Kascommissie 
De Algemene Vergadering stemt unaniem in met de drie kandidaten voor de 
Kascommissie, nl. Peter Jacobs, Aad Straathof en Anja Versteegen. 

3. Toelichting Financiële Resultaten 2017 
Joos van Hees, secretaris/penningmeester licht de resultaten toe aan de hand van de 
verlies- en winstrekening. Alle leden hebben via hun persoonlijke pagina op de website 
het volledige jaarrapport vooraf kunnen inzien. Het resultaat van €49.450 negatief is 
conform de afgegeven prognose op de ALV van 28 november 2017.  Het begrote 
resultaat was €43.850 negatief. Dit verschil van - €5600,00 wordt veroorzaakt door 
hogere marketingkosten, met name de website-investering. 
 
Er worden een drietal vragen gesteld resp. over de hogere personeelskosten in 2017 
t.o.v. 2016  alsook over het hogere bedrag aan crediteuren ultimo 2017 en over de 
algemene kosten. Het eerste heeft te maken met het feit dat in 2016 sprake was van 
medewerkers, die in mei gestart zijn bij Vekabo. Het tweede heeft te maken met nog te 
betalen facturen i.v.m. de Gids 2018. Het bedrag algemene kosten in 2017 is veel lager 
dan in 2016  doordat de in 2016 getroffen voorziening voor dubieuze debiteuren van 
6000 euro niet geheel nodig was door een zeer actief debiteurenbeheer. 
Het Eigen Vermogen is per 31 december 2017  €198.048,00  ( per 31 dec 2016 was EV  
€253.069,00). Het werkkapitaal is in dit boekjaar 2017 afgenomen met €82.186,00 euro. 
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4. Toelichting door Kascommissie 
Aad Straathof geeft namens de kascommissie een toelichting op hun bevindingen en de 
kascommissie verklaart alle stukken en bescheiden te hebben gecontroleerd en akkoord 
bevonden. Op alle vragen van de kascommissie is door het bestuur en met name de 
penningmeester een duidelijk antwoord gekomen. De kascommissie  doet het voorstel 
aan de ALV om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 
over 2017. (zie bijlage) 

5. Vastelling jaarcijfers 2017 door ALV 
De ALV accordeert  de gepresenteerde jaarcijfers over 2017 en verleent decharge aan 
het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over 2017. 

6. Benoeming kascommissie 2018. 
De ALV besluit voor volgend jaar, dat dezelfde kascommissie gehandhaafd  blijft en dat 
het daaropvolgende jaar steeds 1 lid aftreedt en 1 nieuw lid instroomt. 

7. Lopende zaken Vekabo 
Ellen geeft een toelichting op lopende zaken en vraagt aan de ALV om suggesties om de 
ledenbetrokkenheid te vergroten. In de discussie wordt vooral benadrukt om nog meer 
met actieve regelmaat Vekabo-resultaten te communiceren, vooral op het gebied van 
vergroten naamsbekendheid, websitebezoek etc. Bram Timmers gaat nog dieper in op 
meerdere actuele marketingzaken, zoals Google ranking van de Vekabo website, 
onderzoek boekingsmodules, aanpak Gids 2019, marktonderzoek naar 
naamsbekendheid Vekabo. 

8. Rondvraag 
Er wordt aandacht gevraagd voor thema veiligheid door de combinatie van agrarische 
activiteiten en gasten op het bedrijf en mogelijke reputatieschade als er een ernstig 
voorval zou plaats vinden. Dit thema wordt integraal aangepakt vanuit het LTO Platform 
Multifunctionele Landbouw samen met andere agrarische koepels MFL, zoals Landbouw 
en Zorg, Boerderijeducatie, etc. 

9. Sluiting.  
De voorzitter bedankt de Bosrand voor de gastvrije ontvangst. 
 
Lieren, 5 juni 2018 
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