Concept notulen Algemene Ledenvergadering BRUG d.d. 17 juni 2019,
De Heiligenberg, Leusden
Aanwezig namens het BRUG-bestuur:
Patrick de Coo (voorzitter), Jos van de Ven (penningmeester), Henk Lak (secretaris)
en Christa Haasewinkel (verslag)
Aanwezige leden:
Tom Geerdink, Peter Groenen, Bart Hamming (tot 20.55 uur), Haijo Homan, Jorrit de Jong, Peter
Kok, Casper van Leusden, Hendrik van der Meulen, Ariane Moussault, Eelco Rusman en Matthijs
Vermoolen
Afwezig met kennisgeving:
Tony de Bree, Maurits Bruel, Heske van Eyck van Heslinga, Edward Jungeling, Saskia Haafkes, Sandra
van Hulsen, Jorris Huter, Leo Laanen, Charles van Megen, Gejo Nanning, Edgar Peet, Stefan Peij,
Albert Jan Postma en Albert Jan Thomassen

1. Opening en mededelingen
Patrick de Coo opent de algemene ledenvergadering om 20.00 uur.
Hij heet de aanwezigen welkom en vraagt de aanwezigen om zichzelf (kort) voor te stellen.
Henk Lak meldt dat er afmeldingen zijn ontvangen van de leden (zie bovenstaande lijst); er zijn geen
inkomen stukken.
2. Notulen ALV d.d. 19 september 2017
Het verslag wordt vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.
3. Beleidsverantwoording 2017 en 2018
In dit verslag wordt naar het verslag verwezen en wordt volstaan met de weergave van de
aanvullende opmerkingen en vragen.
Beleid 2017 en 2018
Aanvullende opmerking: in het kader van de samenwerking met FEB zijn de bijeenkomsten
wederzijds gecommuniceerd en opengesteld.
4. Presentatie jaarrekening 2017 en 2018
De penningmeester licht de jaarrekeningen kort toe onder verwijzing naar de schriftelijke
toelichtingen. De uitgaven voor de viering van het 35 e lustrum zijn (ruim) binnen de begroting
gebleven. Reservering voor toekomstige lustrumevenementen is mogelijk.
5. Decharge kascommissie en bestuur
Toelichting kascommissie
Jos van de Ven doet verslag van de bevindingen van de kascommissie, bestaande uit Marc Woudstra
en Edgar Peet. De kascommissie concludeert op basis van kascontrole dat de administratie op orde is
en dat de jaarrekening een juist beeld geeft van de stand van zaken per 31 december 2018.
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De stukken zijn onderzocht en besproken. De bevindingen van de kascommissie zijn op schrift
gesteld. De ALV dechargeert de kascommissie en volgt haar advies door de penningmeester te
dechargeren. De ALV dankt Edgar Peet en Marc Woudstra voor hun inspanningen.
Samenstelling kascommissie
Edgar Peet en Marc Woudstra zijn aftredend en niet herkiesbaar. Peter Kok en Casper van Leusden
stellen zich beschikbaar voor de kascommissie.
Decharge bestuur
De ALV spreekt haar vertrouwen in het bestuur uit en verleent het bestuur decharge voor het in 2017
en 2018 gevoerde beleid en neemt afscheid van Henk Lak en Jos van de Ven.
Na woorden van dank van Patrick de Coo dankt de ALV Henk en Jos met een zacht doch welgemeend
applaus voor hun inzet in de afgelopen zeven resp. vijf jaar.
6. Benoeming bestuur
De






volgende leden hebben zich verkiesbaar gesteld voor het bestuur:
Patrick de Coo
Tom Geerdink
Jorrit de Jong
Ariane Moussault
Matthijs Vermoolen

De leden van de ALV stemmen unaniem voor benoeming van genoemde kandidaten in het bestuur.
De bestuursfuncties worden op een later moment verdeeld. Patrick de Coo dankt de ALV voor het
vertrouwen.
7. Voorstel voor beleid en begroting 2019
Het bestuur heeft in de aanloop naar de ALV gesproken over de wensen en uitdagingen voor BRUG
en haar ideeën daarover in een dialoogdocument vastgelegd. Het bestuur is voornemens de leden te
raadplegen over hun wensen en ideeën. Over de precieze vorm en inhoud wordt in de eerstvolgende
bestuursvergadering overlegd. Op basis hiervan kan de ambitie en de lijn om deze vorm te geven
worden geformuleerd (why, how & what).
Jorrit de Jong licht de begroting 2019 kort toe. De begroting is gebaseerd op de realisatie van 2018.
Naar aanleiding van de vraag van Jos van de Ven over de hoogte van de post website, stelt Jorrit dat
in de begroting rekening is gehouden met kosten ten gevolge van nog te maken keuzes.
Jos vraagt aandacht voor de veiligheid van de ledengegevens op de site.
De ALV stemt in met de voorgestelde begroting in die zin dat zij akkoord gaat met uitgaven zolang
deze de inkomsten niet overschrijden.
8. Rondvraag
Patrick de Coo vraagt de aanwezigen hun creatieve ideeën ten aanzien van BRUG 2.0 te delen.
Peter Kok
Een stap zetten naar ledenaanwas; trend ledendaling ombouwen; doel bepalen (1000 leden).
Idee: adopteer een lid; ieder lid draagt een lid voor 1 jaar gratis lid dan wel sponsoring van een lid
Waak voor vrijblijvendheid (voorbeeld netwerk Singapore)
Casper van Leusden
Waar wil je je in verbinden? Jaarlijks evenement (inhoud, netwerk)
Haijo Homan
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Hoe kijk je en hoe denk je? De ontwikkelingscultuur van de Groningse bedrijfskundige is bijzonder. Er
is sprake van een gedeelde cultuurhistorische achtergrond. Hoe zorg je voor toegevoegde waarde?
Toets naar tijdgeest en inhoudelijkheid. Persoonlijke ontwikkeling (in veilige omgeving).
Tip: Raad van Inzicht
Tom Geerdink
Programma: meervoudig kijken naar vraagstukken; denken in termen van dilemma/diepgang.
Voorbeeld: Alumnivereniging RUG.
Ariane Moussault
Eerst de vraag over bestaansrecht beantwoorden; daarop beleidsplan baseren.
Open je brein/de tunnel; werken met business cases. Ontwikkel een (nieuwe) bedrijfskundige taal.
Zoek verbinding met jongeren (in lijn met opmerking van Bart Hamming in voorstelronde: zorg voor
de jeugd). Kernwoorden: ingang, diepgang, sustainable, echte problemen, waarde toevoegen, met
elkaar iets proberen te geven, holistische benadering, onderwerp georiënteerd.
Vraagstukken dwars door de samenleving.
Hendrik van der Meulen
Wenst bestuur de energie en de drive om de gang naar leuke dingen te kunnen zetten en met de
nieuwe dynamiek meer leden te binden
Eelco Rusman
Het begint met dromen; het is wel goed te weten waarvan je droomt
Behoeftes: verdieping, gezelligheid, netwerk en werken aan jezelf in sfeer van vertrouwen en
gezamenlijkheid. Idee voor activiteiten (binden jongeren) mentor/coach, supervisie/cases, jaarlijkse
lezing, werf 5 leden via LinkedIn, adopteer een lid.
Eelco is vanaf mei 2020 beschikbaar voor activiteiten op het gebied van acquisitie (ledenwerving en
sponsoring)
9. Sluiting
Patrick de Coo dankt de aanwezigen voor hun input, Albert-Jan Postma voor de gastvrije ontvangst
en sluit de vergadering om 21.35 uur.
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