
 

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 november 2018 
 
15.30 uur: Inloop met koffie/thee en iets lekkers 
16.00 uur: Start ALV (alleen toegankelijk voor VBA leden) 
16.45 uur: Kleine pauze 
16.55 uur: Klaar voor generatie Z door Marjolein Risseeuw (generatie strateeg) 
17.35 uur: Uitreiking eerste studenten lidmaatschap inclusief pitch 
17.45 uur: Start borrel (eerste drankje gratis) 
18.30 uur: Start tapas buffet (voor degene die zich daarvoor hebben aangemeld) 
19.30 uur: Einde 
 

1. Opening  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 29 mei 2018 
 

4. Bestuurswisseling 
 

Voordragen en verlenging termijn bestuursleden VBA 
Per 26 november 2018 treedt Marga Janse af als bestuurslid van de VBA. Marga is drie jaar 
bestuurslid geweest en zij droeg zorg voor de portefeuille ZP en externe betrekkingen. Dit 
aftreden is tijdens de ALV op 29 mei 2018 aangekondigd en daarbij is tegelijk een oproep 
gedaan voor vervanging van Marga.  
 
Op dit moment heeft zich nog geen kandidaat gemeld, zodat het bestuur als kandidaat wil 
voordragen de heer Salah Asalhi. Salah is mede directeur van MTH, gevestigd te Almere en hij is 
een ervaren ondernemer. Salah is zeer betrokken met de economische maatschappij en de 
samenleving in het algemeen, maar die van Almere in het bijzonder. Salah heeft zich 
enthousiast getoond om, na akkoord van de ALV, de functie van bestuurslid te aanvaarden. 
 
Naast dat Salah door het bestuur is voorgedragen heeft het bestuur Mario Bakker gevraagd om 
nog twee jaar actief te zijn binnen het bestuur. Mario is de drijvende kracht achter de jaarlijks 
terugkerende grote evenementen die worden georganiseerd door de VBA, zoals de 
Miljoenennotamiddag, de zomer bbq en de Nieuwjaarsreceptie. Mede dankzij Mario zijn deze 
evenementen succesvol. Mario heeft aangegeven met veel plezier de functie te willen blijven 
vervullen, maar hij zal ook gedurende deze periode actief op zoek gaan naar een gedreven 
vervanger voor deze functie. 
 
Als laatste loopt de termijn van Mark Vlasblom af. Mark is de themakring Arbeid & Onderwijs 
aan het opzetten. Mark is directeur van ROC Flevoland en heeft dit thema in zijn portefeuille. 
Het bestuur heeft gevraagd aan Mark of hij zijn bestuurstermijn wil verlengen om deze 
themakring vorm en fundament te geven. Mark heeft hierop meteen akkoord gegeven. 
 

5. VBA Jaarplan 2019 
 

6. VBA Begroting 2019 
 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting 


