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NIEUWS UIT HET BESTUUR 

Algemene ledenvergadering 

De jaarstukken zijn gereed en de kascommissie is bijeen geweest. De voorbereiding voor de ALV is 

dus in volle gang. In de bestuursvergadering van 26 mei is gesproken over wanneer we de ALV willen 

houden en ook de wijze waarop. Over de zomer heen schuiven vanwege de huidige Corona-perikelen 

doen we liever niet in verband met het benoemen van een nieuwe penningmeester en een nieuw 

algemeen bestuurslid en voor het vaststellen van de jaarstukken 2019.  

Besloten is de ALV in digitale vorm te houden op 25 juni om 16.30 uur en dat doen we volgens de 

“Handleiding Audiovisueel Vergaderen” van Netwerk Notarissen. De stukken sturen we 11 juni toe 

met daarbij een instructie op basis van genoemde handleiding. 

In onze contacten met de leden hebben we 

gemerkt dat diverse leden behoefte hebben 

om elkaar toch weer eens te spreken, en het 

liefst onder het genot van een hapje en een 

drankje. Dat willen we faciliteren. Nu de ALV in 

digitale vorm wordt gehouden, hebben we als 

bestuur besloten een zomerborrel te houden 

op 9 juli om 16.30 uur bij Wijngaard de 

Colonjes in Groesbeek. Op de locatie worden 

alle noodzakelijke maatregelen in acht 

genomen. Het zal dus zeker anders zijn dan 

normaal. We vragen je dan ook om thuis te 

blijven als je (enigszins) ziek bent en tijdens de borrel de 1,5 meter regel te respecteren.  

Samenstelling bestuur 

In navolging op de vorige nieuwsbrief. Gertjan de Vogel blijft tot zeker over de jaargrens heen nog 

actief voor Buro Antares, maar In de ALV van november moet wel een nieuwe voorzitter gekozen 

worden. Het is nog vroeg, maar denk er vast eens over na. 

Met het uitgangspunt dat Felix Buijs in de ALV van 25 juni wordt benoemd tot penningmeester is er 

per die datum de vacature van algemeen bestuurslid. Tot nu toe hebben zich geen kandidaten 

beschikbaar gesteld voor die positie. Bij deze nogmaals de oproep om kandidaat te zijn. Aanmelden 

kan tot en met 9 juni bij Gertjan. We zouden het zeer op prijs stellen als we het bestuur weer 

compleet kunnen krijgen. De tijdsbesteding als algemeen bestuurslid is relatief beperkt, en het 

belang zit er ook in dat de algemene bestuursleden de rest van het bestuur scherp moeten houden 

door kritisch te zijn op het reilen en zeilen van de vereniging. Reageer svp! 

Ledenwerving 

De afgelopen weken zijn diverse gesprekken gevoerd met kandidaat-leden. Op basis daarvan 

verwachten we binnenkort weer een nieuw lid te kunnen melden. Dan liggen we ten opzichte van 

het Jaarplan 2020 goed op schema. 
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Commissie Nieuwe Markten  

Afgelopen periode is de commissie vanwege het corona virus minder 

actief geweest, gaan binnenkort weer om tafel samen met het nieuwe 

lid Marco van de Hoef om hetgeen ingezet ook op de rol te krijgen. Dit 

betekent dat een opzet gemaakt wordt voor de cursus Duizendknoop 

plantherkenning voor de veldwerkers met een raming van de kosten 

van de cursus. Deze cursus wordt verzorgt door Geofoxx (Luuk de Vetten). 

Commissie Technische zaken  

Er is samen met het VKB, kenniscentrum PFAS en de labs een handreiking pfas opgesteld. Wij sturen 

deze zo snel mogelijk rond. Dit document is een dynamisch document (daarom nog geen brl-protocol 

of NEN-protocol). Mocht dadelijk blijken dat er nieuwe inzichten zijn dan kan deze snel worden 

aangepast.  

Het raamwerk voor de Opleidingseisen en competenties is uiteindelijk niet door de 

begeleidingscommissie gekomen. Dit aangezien een aantal partijen twijfels hadden over het stuk. 

Afgesproken is dat SIKB, VKB en VVMA wel doorpakken voor de BRL-protocollen 1000, 2000, 6000 en 

wellicht 7000. Hierover later meer. 

 

Commissie juridische ondersteuning 

Deze commissie gaat jullie binnenkort persoonlijk benaderen voor input met de bijeenkomst van 

IL&T en RWS. Dus denk alvast na waar de behoefte ligt. Bij 

IL&T gaat het erom hoe kunnen we gezamenlijk de 

kwaliteit verhogen van het toezicht en de rotte appels 

eruit pikken. Voor de bijeenkomst met RWS gaan we met 

name in op het aanvullingsbesluit bodem ihkv de 

omgevingswet. Welke informatiebehoefte hebben jullie 

hier? 

 

Dan nog even een nieuwtje met betrekking tot de claim 

van HB advies bij het handmatig doorboren van een 

leiding. HB wijst de claim van het NUTS bedrijf af en hoopt 

dat deze naar de rechter gaat. Het nutsbedrijf is niet 

voornemens de claim in te trekken maar wil tegelijk niet 

naar de rechtbank. Dit leidt tot een impasse tussen beide partijen. Uiteraard houden we jullie op de 

hoogte.  

 

 

 

 

 


