
 

Jaarcongres VBOI – 21 november 2018 – Nationaal Militair Museum in Soest 

2018.1 Jaarvergadering Vereniging voor Beheer & Onderhoud in Instellingen (VBOI)               

Locatie: 

Datum: 

 

Aanwezig namens 

het bestuur: 

 

Notulen: 

Nationaal Militair Museum in Soest 

Woensdag 21 november 2018 van 12.45-13.30 uur 

 

Jan-Martien Touw (vz), Gert-Jan Maas (secr), Marc Verhelst 

(penningmeester), Martijn Ruyg en Mike van de Sar. 

 

SecretariA - Annelies Dekker 

1. Opening van het congres door dagvoorzitter Ben van der Burg 

Helga van Leur heet alle aanwezigen en de aanwezige leden van harte welkom. Op het 

jaarcongres 2018 zijn ruim 200 personen aanwezig. Thema van de dag: “Digitale 

Duurzaamheid”. Helga toont het dagprogramma. Zij geeft het woord aan de voorzitter van 

de VBOI: Jan Martien Touw. 

2. Jaarververgadering 2018 

Jan Martien Touw licht kort het thema “Digitale Duurzaamheid” toe. Ultieme doel is 

kennisverbreding en met elkaar naar de toekomst te kijken. Hier valt geld in te verdienen. 

Vorig jaar was het thema “Een wereld zonder gas”. Dit onderwerp is zeer trendsettend 

gebleken. Uit de opbrengst van de Mentimeter van vorig jaar blijkt dat de thema’s “digitaal” 

en “duurzaamheid” favorieten zijn. Er zijn dit jaar 30 stands aanwezig.   

De film ”Jaarjournaal VBOI” wordt getoond i.v.m. de jaarvergadering. In de film kijken de 
bestuursleden terug op het verenigingsjaar 2018. Het bestuur heeft als doelstelling de VBOI 

zichtbaarder te maken. De website is geüpdatet, de ledenadministratie bijgewerkt. Tatiana 

van Rijswijk heeft het bestuur verlaten. Er zijn 2 nieuwe beoogde bestuursleden: Marc 
Verhelst (penningmeester) en Mike van der Sar (ledenbelang). Marc Verhelst stelt zich voor. 

Financieel is de vereniging gezond. Doel is om de financiën transparant en overzichtelijk te 
maken. Verhoging van de contributie is besteed aan de website en de professionalisering van 

het secretariaat. Mike van de Sar gaat ledenbelang verder vormgeven. Nieuwe leden worden 

persoonlijk welkom geheten. Martijn Ruyg stelt zijn functie ter beschikking, de VBOI is dus op 
zoek naar een nieuw bestuurslid. De leden in de zaal geven met een applaus goedkeuring 

aan het feit dat Mike van der Sar en Marc Verhelst als nieuw bestuurslid worden 
geïnstalleerd. Marc Verhelst geeft de kascommissie, de heer Johan Haak (Reinier de Graaf), 

het woord. Hij meldt dat de administratie in orde is. Alle vragen van de kascommissie zijn 
netjes beantwoord. De kascommissie dechargeert het bestuur van haar financiële 
verplichtingen.  

Opmerking uit de zaal van de heer Slikker: besteed aandacht aan de zusterverenigingen 

NVDO en NVTG, nodig ze in het vervolg uit voor het congres. Het bestuur neemt de 
opmerking mee in het bestuursoverleg.  

De voorzitter meldt ter afsluiting nog dat het bestuur bezig is met het maken van een app. 

Het bestuur wil hiervoor 2 bijeenkomsten organiseren om onder de leden te kunnen 
inventariseren wat ze nodig hebben. 

 
3. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de jaarvergadering om 13.30 uur officieel 

af. Het programma wordt vervolgd met een presentatie van Heijmans over het NMM en 

Digitale Duurzaamheid. 

 


