
 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering BNI  

Locatie: Jollemanhof 14 Amsterdam 

  

Donderdag 7 oktober 2021 16-17 uur 

  

Agenda: 

 

1. Welkom/voorstelronde aanwezigen 

2. Goedkeuring verslag bespreking 2020 

3. Goedkeuren financieel jaarverslag 2020 -   vooruitblik 2021 

4. Terugblik 2021 – powerpoint presentatie  

5. Overzicht aan- en aftreden bestuursleden 

6. Vooruitblik 2021 en verder 

7. Afsluiting 

 

 

 

 

 

 

Presentielijst ALV: Taco Hylkema. Jaap Molenaar. Brenda van der Laan. Rene Kuin. Evaline Kruyssen. 

Branko Vlamings, Ton Loos, Peter Dautzenberg, Anne Vlamings 
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1. Opening/welkom  

Afzegging van Frans Pijpers en Jeroen van Dijk.  

2.  Verslag ALV 2020 

Verslag 2020 wordt goedgekeurd.  

3. Goedkeuren financieel jaarverslag 2020  - vooruitblik 2021 

Kascontrole is uitgevoerd door Anne Vlamings en Eva Botman. Er zijn verder geen vragen. Er is een 

positief resultaat geboekt. Dit is met name veroorzaakt door lagere salariskosten, afscheid van 24 

uur secretariaat en extra inzet in tijd en energie door bureaumedewerker (28 uur op payroll) 

waarvoor geen overuren zijn uitgekeerd. 

4. Terugblik 2021 – powerpoint presentatie door Evaline en voorzitters. Als hoofthema’s passeren: 

belangen behartigen, ontmoeten/verbinden, collectief versterken en voordeel bieden. Stilgestaan 

wordt bij ledendemocratie, de 2e jaarrapportage waaraan bni zeer actief heeft bijgedragen en de 

acties die vanuit bni richting CRA en register vanuit bni zijn geïnitieerd. De belangenbehartiging 

vanuit de steeds sterker wordende Creatieve Coalitie, waar bni lid is, en waarde hiervan bij oa. 

steunpakketten. De intensievere samenwerking binnen ECIA en waarde van de sterke relatie 

bni/AINB. Het new EU Bauhaus en NEBC collectief komen aan bod. De contacten met de 

opleidingen. De geslaagde voorlichting voor BEP/PEP waarin interieur, door druk uit bni, 

gelijkgeschakeld wordt met andere disciplines. De titelverhalen die gedeeld worden. Overige 

samenwerkingen in ‘21 met bv Arcam en AFFR en beurzen en het Insert partnership. Voorbeelden 

van samenwerkingen met leden ten gunste van alle leden en ambassadeursrollen voor het vak 

komen aan bod. Nieuwe leden ontwikkelingen. De groei van de zichtbaarheid  van bni. De uitdaging 

ligt in prioriteiten. Door Covid was het stellen daarvan soms lastig. 

Taco presenteert model Smart Association: Slagvaardige verenigingsdemocratie, Kernachtige 
verenigingsorganisatie, Ondernemend verdienmodel, Sterk kennis programma, Staat voor 
belangenbehartiging. Dit vereist uiteindelijk keuzes voor de toekomst; herorganisatie van bestuur en 
statuten, vernieuwing van de ledenstructuur en federale samenwerking om het vak te versterken en 
de ledenpotentie te benutten.  
 
5. Overzicht aan- en aftreden bestuursleden 
Vergadering gaat akkoord met toetreding Roger Haan als bestuurslid. Het dubbel voorzitterschap 
bevalt en waarborgt continuïteit. De titel bureau coördinator wordt community manager gezien 
wijziging in aard van rol en werkzaamheden.  
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6. Vooruitblik 2021 en verder 
Taco en Jaap presenteren model Smart Association: Slagvaardige verenigingsdemocratie, 
Kernachtige verenigingsorganisatie, Ondernemend verdienmodel, Sterk kennis programma, Staat 
voor belangenbehartiging. Een krachtig kernbestuur en zelfstandige bureau medewerker vormen 
spil. 
 
Dit vereist uiteindelijk keuzes voor de toekomst; herorganisatie van bestuur en statuten, 
commitment van leden en vernieuwing van de ledenstructuur en federale samenwerking om het vak 
te versterken en bni-ledenpotentie te benutten.  
 

 
 
 
 

Afsluitend: naar Arcam voor opening Subterra speciaal voor bni leden – bni heeft actieve bijdrage 

aan het ondergronds interieur deel geleverd, (ook geïnviteerd zijn bachelor studenten WdkA met 

docenten) een opening door de curator, een borrel & pizza.   

  

  

 


