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Notulen ALV 10 september 2020 
 

 
 
1.  Opening door de voorzitter 
 
Hans van Pelt heet de aanwezigen (16 leden) van harte welkom bij de Algemene 
Ledenvergadering.  
 
2.  Jaarverslag 2019 
Ter informatie. 
 

 
3. Begroting/Resultaat 2020 en globale begroting 2021 
Bennie Potjes geeft een uitgebreide toelichting op de door de accountant 
goedgekeurde jaarrekening en de globale begroting 2021 aan de hand van een 
Powerpoint presentatie. De presentatie wordt ter informatie toegevoegd. 
 
Onderstaand de onderwerpen waar iets langer bij stil gestaan is. 
Constructeursregister is 2010 opgericht door Bouwen met Staal en 
Betonvereniging. Destijds is er door beiden 125.000 in gestoken. Vanaf 2013 is er 
opbrengst per jaar 40.000 winst geweest. In dit tempo zou 2021/2022 neutraal 
uitkomen. Het zou mooi zijn als er nog meer mensen lid worden van de CR. 
     
Vraag Bert Snijder: heeft het CR een eigen vermogen? Hoe verhouden de cijfers 
van het laatste diagram. 
 
De CR is ondergebracht in een eigen Stichting en zelf verantwoordelijk is voor 
inkomsten en uitgaven. De winst van CR gaat weer terug naar BmS en BV.  
Het CR heeft meer kosten gemaakt op het gebied van secretariaatskosten.  
Op dit moment levert de CR dus nog niet daadwerkelijk winst op en moeten er ook 
veel uren in worden gestoken.  
 
Definitieve jaarrekening SBmS en VBmS:  
• de accountant is tevredenheid over financiële administratie van BmS: in 
control, beheerst, gedisciplineerd.   
• Het eigen vermogen van de stichting zit voor een groot deel in de boeken, 
de vereniging heeft meer liquide eigen vermogen.  
• De accountant stelt voor om een overeenkomst op te stellen van de 
vereniging aan de stichting voor de lening van de ton. 
• De solvabiliteit van de stichting loopt terug. Dit is een punt van aandacht. 
 
Globale begroting 2021: 
Bennie Potjes geeft een toelichting op de separate posten van de begroting 2020 
van de vereniging. Doelstelling is om op break even uit te komen op het eigen 
vermogen. 
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De in- en uitgaven voor 2020 verschillen niet veel met  2019 waarbij het resultaat 
weer op 0 zal uitkomen mede door de NOW regelingen 1 en 2. 
 
Voor 2021 wordt er een globale begroting getoond die uitkomt op 0.  
 
4.  Vaststellen jaarrekening 2019/decharge bestuur 
De jaarrekening wordt vastgesteld door de ALV en het bestuur krijgt officieel 
decharge.  
 
 
5.  Voorstel contributieverhoging per 1 januari 2021 
De ALV stemt unaniem in met de contributieverhoging met het voorstel.  
 
 
6.  Overzicht activiteiten 2019/2020 
Frank Maatje geeft een toelichting aan de hand van een PowerPoint presentatie.  
Door corona is er vanaf maart 2020 heel veel veranderd. Bouwen met Staal heeft 
daarop geanticipeerd en is gestart met online gratis en betaalde webinars. Verder 
wordt er hard gewerkt om de opleidingen ook allemaal online aan te bieden. De 
nationale staalbouwdag op 13 oktober zal dit jaar digitaal plaatsvinden via een 
speciaal online platform. 
 
De presentatie wordt ter informatie bijgevoegd. 
 
 
7.  Beleidsplan/strategie 
Hans van Pelt licht het beleidsplan toe. 
 
Afgelopen jaar is er vanuit onze voorzitter en het bestuur nieuw beleid ontwikkelt. 
Voor het ontwikkelen hiervan is de vraag uit de markt opgehaald. Vervolgens is er 
verbinding gezocht met partijen en andere materialen. Hans van Pelt en Benny 
Nieswaag hebben diverse gesprekken gevoerd. Uitdagingen zijn heel groot op het 
gebied van duurzaamheid, automatisering e.d. Het dagelijks bestuur zal hier zeker 
op terugkomen in het algemeen bestuur en de ALV. 
 
 
8.  Bestuursmutaties  
Algemeen bestuur mutaties: 
Opvolger Willem van Leeuwen, Movares -> ing. Bart van Leewen, Movares 
Opvolger Sander den Blanken, Arup ->  ir. Sabine Delrue, Arup 
Sander den Blanken nu werkzaam bij BAM blijft lid van het AB. 
 
De ALV stemt unaniem akkoord met deze mutaties. 
 
10.  Notulen vorige vergadering mei 2019 
De notulen en actiepunten van vorige vergadering worden vastgesteld.  
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11. Rondvraag 
  
 
12.  Sluiting 
 
Hans van Pelt bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  


