
 
 

Notulen 176e ALV Jong Management 10 juni 2021 

NOTULEN 176e Algemene Ledenvergadering Jong Management 

 

Notulen:    Algemene ledenvergadering van Jong Management 

Datum en tijd:   10 juni 2021 van 16.15 tot 17.15 uur  

 

Locatie:   Online via teams 

 

Aanwezig:   Zie presentielijst op de laatste pagina  

 

    

 

1. Opening en terugblik 

Daan heet welkom en opent de vergadering. Ook dit keer wordt de ALV digitaal gehouden. 

Gelukkig zijn de vooruitzichten gunstig en gaat de economie en samenleving steeds een klein 

beetje meer open. De afgelopen periode hebben we meerdere online events gehad, waar we 

tevreden op terugblikken zoals het “Geloof jij dat alles bij het oude blijft? Wij ook niet!” event 

(initiatief kring Zwolle) en Ondernemer van het Jaar (kring Utrecht).  

 

Een belangrijk aandachtspunt voor onze vereniging is de groei in het aantal leden. Dat is mede 

vanwege corona tot nagenoeg een stilstand gekomen. Dit punt staat hoog op onze agenda en 

gaan we flink op inzetten. Later in de ALV zal JM Connect een toelichting geven. 

 

2. Ingekomen stukken en notulen vorige ALV 

Er zijn geen ingekomen stukken. Alle aanwezigen stemmen in met de notulen van de vorige 

ALV. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Financiële verantwoording 2020 

De penningmeester licht de cijfers van de jaarrekening 2020 toe. Een probleem zijn de niet-

betalende leden. Positief is dat de liquide middelen zijn toegenomen. Benoemenswaardig is 

verder dat de algemene reserve alumni is toegenomen. Dat komt omdat er in 2019 niet is 

gefactureerd. Tevens konden een aantal events vanwege corona niet doorgaan en zijn deze 

uitgaven dus niet gedaan. Al met al is er een positief resultaat. Echter moeten we ook 

constateren dat het ledenaantal niet in die mate groeit zoals we in voorgaande jaren zagen.  

 

Alwin Snel neemt namens de kascontrolecommissie (bestaande uit Richard van den Heuvel, 

Sander van Mourik en Alwin Snel) het woord. De kasco heeft de jaarrekening doorlopen. Via 

een online meeting met de penningmeester en Sandie (LS) heeft de commissie vragen 

gesteld en vervolgens nog wat meer aanvullende vragen via de mail. Deze zijn allen binnen 

afzienbare tijd beantwoord door de penningmeester. Er zijn tevens steekproeven gedaan - 

de penningmeester kon de commissie hierbij direct van kasbewijzen voorzien. Er waren 

verder geen opvallende zaken. Namens de kascontrolecommissie adviseert Alwin de 
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jaarrekening 2020 goed te keuren en om decharge te verlenen. ALV verleent decharge. Bas 

dankt kascontrolecommissie voor haar inspanningen.  

 
4. Dankwoord & voorstellen nieuw DB-lid 

Daan dankt Bas Janssen voor de 4 mooie en bijzondere jaren dat hij het 

penningmeesterschap met verve op zich heeft genomen. Bas heeft aangeboden om tot het 

congres aan te blijven zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden. 

 

De nieuwe penningmeester Thomas Verweij is ten tijde van de ALV op vakantie en stelt 

zichzelf daarom middels een video voor. Thomas is fiscaal jurist bij BDO in Den Haag en 

adviseert o.a. directeur-grootaandeelhouders en vermogende particulieren over hun fiscale 

positie. Daarnaast is Thomas al enige tijd enthousiast lid van kring RijnGouwe.  

 

5. Update JM Congres: 1 en 2 oktober 2021 

Congresvoorzitter Lian Pierik geeft een status update. Er zijn inmiddels meer dan 300 kaarten 

(!) verkocht. De laatste mailing waar een opvallende ‘Dare to be different’ sok bij zat heeft 

voor een goede boost van de verkoop gezorgd. De sprekers zijn eveneens vastgelegd. Het 

gaat weer een schitterend congres worden.  

 

6. JM Connect: ledenstand en nieuwe projecten 

 

Ledenstand 

Kirsten de Quillettes licht toe: JM heeft nu 807 betalende leden. In 2020: 882 leden en 2019: 

950. Meer dan 45% is ouder dan 37 jaar. De ledengroei blijft ook achter: 2021: +15, 2020: 

+79 en 2019 +135. 

 

Nieuwe projecten 

Nick Vlot geeft namens JM Connect een toelichting op STORM, het event voor ledenwervers, 

dat afgelopen april plaatsvond (video). Tijdens het event kwamen de werkgroepen met heel 

verrassende ideeën: 

 

a. Duo lidmaatschap 

b. JM Festival (voorheen lustrumfeest) 

c. FD Gazellen benaderen 

d. JM Identiteit – FOMO (JM exclusief maken) 

e. LinkedIn strategie 

f. JM Jongerenkring 

g. JM Diversiteit 
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Bedoeling is dat ledenwervers/HB leden de afzonderlijke projecten gaan dragen. 

 

Vraag: wie is geïnteresseerd en wil een steentje bijdragen door mee te werken aan een van 

de projecten? Mocht je interesse hebben kun je dit laten weten door contact op te nemen 

met het LS via Luc Treebusch, l.treebusch@jongmanagement.nl.  

 

Vanaf nu zal het LS maandelijks de ledenaantallen bekend gemaakt.  

 

7. JM app en IT gerelateerde zaken 

Daniël de Jong geeft een toelichting op de JM app en IT gerelateerde zaken. Vier jaar geleden 

is de mijnjm-omgeving gestart en de app gelanceerd. De systemen lopen naar tevredenheid. 

Belangrijk is dat we ons solide systeem behouden en tegelijkertijd doorontwikkelen. Het 

betreft een samenwerking tussen Kobalt, We build apps en Raadhuis. Het doorontwikkelen 

zit enerzijds in het JM platform, wat door kringbesturen meer te gebruiken is als 

dashboardomgeving en anderzijds door het beter inzetten van de JM app. Deze laatste moet 

kringoverschrijdend worden zodat je beter en eenvoudiger gebruik kunt maken van de 

diverse netwerken.  

 

8. Rondvraag  

Er zijn geen vragen.  

De voorzitter benadrukt dat voor de komende periode het enthousiasmeren van nieuwe 

leden centraal staat en vraagt hiervoor ieders aandacht. Kringen die een ledenwervend 

evenement willen organiseren kunnen een verzoek voor ledenwervend budget indienen bij 

JM Connect.  

 

9. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 17.15 uur.  
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Presentielijst 

1 Daan Lammers DB 

2 Daniël de Jong DB 

3 Bas Janssen DB 

4 Bart Verbiest DB 

5 Jessie Brockhoff DB 

6 Kirsten de Quillettes DB 

7 Sandie Chan LS 

8 Cindy Notkamp-Schopman Twente-Salland 

9 Joyce Ultee Zeeuws Vlaanderen 

10 Stefan Naenen West-Brabant 

11 Mirjam Talsma Friesland 

12 Tim Dunlop West Brabant 

13 Marijke Bangma Flevoland 

14 Jasmijn Vaanholt Twente-Salland 

15 Willem van Tilburg Noordoost Brabant 

16 Alwin Snel Delft (kascontrolecommissie) 

17 Juan Lacroix Amsterdam 

18 Tim Batist Westland 

19 Nick Vlot Drechtsteden (JM Connect) 

20 Lian Pierik Twent-Salland (JM Congres) 

22 Maike Veldhoen Eindhoven 

23 Anouk Dijkstra Amsterdam 

24 Jan Vromans Westland 

25 Merijn Klarenbeek Utrecht 
 


