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Verslag vergadering Algemene Ledenvergadering VSB 

Gehouden op 28 november 2019 in Zoetermeer 
 
 
 
 
Aanwezig leden:   Zie deelnemerslijst in de bijlage 
Aanwezig Algemeen Bestuur: Frank Klessens, voorzitter 
     Jan Remmits, penningmeester   
     Gijs Buijs 
 
 
Agenda 
 
1.  Opening 
2.  Vaststelling agenda, extra vergaderonderwerpen 
3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
4.  Verslag vorige vergadering 23 mei 2019 
5.  Financiën 
6.  PR en communicatie 
7.  Algemene Leveringsvoorwaarden concept 
8.  Toekomst VSB 
9.  Extra vergaderonderwerpen 
10.  Rondvraag en sluiting 
 
 
1.  Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2.  Vaststelling agenda, extra vergaderonderwerpen 
 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda. 
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3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Er wordt ingegaan op: 
 
- de stukken die aan alle leden werden toegezonden ten behoeve van deze 

najaarsvergadering 
- de afmelding voor de jubileumactiviteiten op 14 juni 
- de nieuwjaarsreceptie, die voor het eerst wordt georganiseerd en plaatsvindt op 16 

januari 2020 
 
Waarborgregeling VSB: 
 
- toetsingen liggen op schema 
- de actualisering van de Waarborgregeling is bijna gereed en zal digitaal aan alle 

leden worden toegezonden 
- er wordt gesproken over aanscherping van de Waarborgregeling 
- ook wordt opnieuw gewerkt aan een richtlijn om de Waarborgregeling en het 

lidmaatschap VSB te kunnen uitdragen ter vermarkting van het eigen bedrijf 
 
Bestuurssamenstellingen: 
 
- de samenstellingen van de besturen van de sectie Hoogwerk en 

Betonbekistingbedrijven is ongewijzigd 
- het bestuur van de sectie Steigerbedrijven is uitgebreid met de heer Arjan de 

Velde van Brand Energy & Infrastructure Services. Daarnaast is Gijs Buijs 
verzocht de termijn van zijn voorzitterschap van de sectie af te maken, waarna hij 
kan worden opgevolgd door een ander bestuurslid. 

 
Pridox Materieel in IJsselmuiden (Habovo Groep) is toegetreden als nieuw lid van de 
VSB.  
 
Gijs Buijs schetst de ontwikkelingen rondom de Veiligheidsladder,  
voortkomend uit de governance code “Veiligheid in de bouw”. 
Namens de VSB neemt hij daartegen stelling.  
Toch gaan diverse bedrijven overstag, omdat de opdrachtgever deelname eist.  
Bedrijven worden onnodig op kosten gejaagd en opgezadeld met extra werk en frequente 
certificeringen, naast VCA en andere procedures die vanuit de wet en door 
opdrachtgevers worden vereist.  
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4. Verslag vergadering 23 mei 2019 
 
De vergadering gaat akkoord met het verslag. 
 
5. Financiën VSB 
 
De leden hebben een prognose 2019 toegestuurd gekregen, als ook een conceptbegroting 
2020. 
 
Ten aanzien van de ontwikkelingen in 2019 wordt aangegeven dat er twee posten 
zorgdragen voor een verwacht positief resultaat: 
- de uitkomsten van het sectorplan, waarvan in de afgelopen 2 jaren al een deel van 

de verwachte opbrengst werd meegenomen in het resultaat. Voor 2019 komt daar 
naar verwachting nog een positieve resultaat bij van ca. 150.000 euro 

- de beperking van de kosten voor het voeren van het VSB-secretariaat. Dit, omdat 
in maart respectievelijk juni 2019, de secretariële ondersteuning door FME– én de 
inzet van een projectleider van FME werden stopgezet. Hoe veel deze mindering 
in kosten bedraagt, zaal in de eindrapportage over 2019 moeten blijken. 

 
Hiermee kan tegemoetkomen worden aan de aanbeveling van de Financiële Commissie 
2018, om aan het eigen vermogen van de VSB te gaan werken. 
 
De conceptbegroting voor 2020 wordt toegelicht. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de conceptbegroting 2020 en 
stemt in met het gevolgde financiële beleid met betrekking tot het nog lopende boekjaar 
2019. 
 
Contributiestelsel VSB 
Het huidige contributiestelsel werd geïntroduceerd in 2000. 
Het uitgangspunt is dat er altijd gewerkt wordt met een sluitende begroting. 
Statutair kunnen leden het lidmaatschap opzeggen uiterlijk tot 1 november. 
Dat wil zeggen dat de begroting die in de najaarsvergadering (4e donderdag van 
november) wordt gepresenteerd wordt op basis van een vaststaand aantal leden. 
Vervolgens bestaat de contributie uit: 
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- een vast gedeelte, dat jaarlijks wordt geïndexeerd en gefactureerd in 
januari/februari 

- een sectie-specifiek gedeelte (afgestemd op de activiteiten die speciaal voor de 
betreffende sectie worden uitgevoerd) 

- een variabel gedeelte, het bedrag dat overblijft nadat het vaste gedeelte en het 
sectie-specifieke gedeelte zijn bepaald. Dit variabele gedeelte wordt per bedrijf 
bepaald aan de hand van de eigen opgave voor de omzet die in het vorige jaar 
werd gerealiseerd in de Nederlandse markt en voor de arbeidsmiddelen waarvoor 
men lid is van de VSB en aan de hand waarvan men is aangesloten bij een van de 
secties. Bepaald wordt bijdrage per miljoen omzet, in de regel een bedrag van 100 
á 150 euro per miljoen. Deze contributie wordt geheven in mei/juni. 

 De opgave wordt gevraagd via de NAW-enquête, die in januari wordt gestuurd 
aan de leden. 

 Aanvankelijk werd daarbij ook een verklaring van de accountant gevraagd. Echter 
werd om kostenbesparing overeengekomen, dat het een eigen verklaring betreft, 
die eventueel steekproefsgewijs kan worden getoetst aan een 
accountantsverklaring. Bestuur heeft geen inzage in de omzet, uitsluitend komen 
de omzetgegevens de secretaris onder ogen. 

 
Het bestuur zal in de komende periode komen met een voorstel voor een nieuw en 
eenvoudiger stelsel. Bijvoorbeeld gebaseerd op omzet of aantal werknemers en een 
indeling in categorieën, zoals bijvoorbeeld brons, zilver, goud en platina. Ook zal worden 
gekeken naar het soort diensten dat leden afnemen en de haalbaarheid om een soort van 
“cafetaria model” te hanteren: contributiehoogte afhankelijk van de diensten. 
 
Voor donateurs wordt een vast tarief gehanteerd, met een minimumperiode van 3 jaar. 
 
6, PR en communicatie 
 
Er wordt ingegaan op: 
- het verschijnen van Hoog & Breed 
- publicaties op linkedin en andere social media 
- een lezing die door het secretariaat met de heer Jan ten Doeschate werd gehouden 

op een voorlichtingsbijeenkomst van de NVDO (Nederlandse Vereniging van 
Doelmatig Onderhoud) en i-Tanks 

- de collectieve deelname van de Sectie Betonbekistingbedrijven aan de Betondag 
13/14 november 
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- de forumdiscussies met de Commissie Ladders, Trappen en Rolsteigers en met de 
Sectie Betonbekistingbedrijven, in de komende periode. 

 
De PR Commissie houdt op korte termijn een “brainstormsessie”. De uitgangspunten 
zullen zijn: 
 
- Sterke positionering VSB met Netwerk op hoogte 
- Veilig werken op hoogte, vermarkten per discipline 
- Matrix communicatie opstellen en invullen per sectie en deze uitvoeren 
- Gericht PR acties vanaf het niveau van stakeholder tot op de werkvloer 
- Een richtlijn voor de leden ten behoeve van de vermarkting van het lidmaatschap 

VSB. 
 
7. Algemene Leveringsvoorwaarden 
 
Opnieuw is er gewerkt aan de leveringsvoorwaarden VSB. Er ligt nu een door de jurist 
uitgewerkt exemplaar voor. Alle commentaren zijn daarin verwerkt. 
De bedoeling is: 
- actualisering van de voorwaarden 
- 1 set algemene leveringsvoorwaarden, waarin alle disciplines zijn vervat 
- 3 sets deelvoorwaarden: voor fabricage, verhuur en voor montage 
- de 4 documenten zullen in het Nederlands, Duits en Engels beschikbaar worden. 
 
De leden wordt gevraagd een laatste oordeel te vellen, uiterlijk op 6 december eventueel 
commentaar of bezwaren kenbaar te maken bij de secretaris. 
Daarna zal de uitwerking in gang worden gezet door de juristen van FME. 
 
8. Toekomst VSB 
 
Er wordt een vervolg geschetst van de ontwikkeling die in het voorjaar 2019 in gang is 
gezet en waarover ook in de mei-vergadering werd geïnformeerd. 
 
Het doel van het Algemeen Bestuur is om de VSB opnieuw te structureren, 
overeenkomstig het Beleidsplan 2025 dat met de leden werd opgesteld in 2018. 
Eén secretariaat, met een secretaris/branchemanager, een secretaresse/assistent en op den 
duur een pr-georiënteerde medewerker. 
Tegelijkertijd stelt het Algemeen Bestuur VSB, als bestuur van het Opleidingsbedrijf 
VSB (aparte stichting), vast dat de continuïteit daarvan niet zeker is. 
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In maart is in overleg met FME overeengekomen dat de secretariële ondersteuning per 
direct werd beëindigd. Per juli werd de ondersteuning door de projectleider gestopt. 
De positie van de huidige secretaris/branchemanager (Peter Hecker) is lang onduidelijk 
geweest. Dit, omdat deze werknemer is van FME die gedurende de afgelopen 20 jaar 
gewerkt heeft voor FME (VSB als klant van FME). 
In oktober is door FME aangegeven dat de inzet van Peter nodig is ten behoeve van twee 
FME-branches: World Class Maintenance en de Vomi (toeleveranciers aan de 
procesindustrie). Daarmee komt er per januari 2020 een eind aan de secretariaatsvoering 
door FME (na 40 jaar) en in het bijzonder door Peter (meer dan 20 jaar). 
 
Het Algemeen Bestuur heeft inmiddels gekozen voor 1) een nieuwe organisatie die het 
VSB-secretariaat gaat faciliteren en 2) een geschikte opvolger voor Peter. 
Het betreft de Aannemersfederatie Nederland in Veenendaal en de heer Gerard 
Westenbroek. 
 
9. Extra vergaderonderwerpen 
 
Er zijn geen extra vergaderonderwerpen. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Er zal tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ook worden stilgestaan bij het vertrek van Peter 
Hecker en de kennismaking met zijn opvolger. 
 
Volgende Algemene Ledenvergadering: 28 mei 2020. 
 
De najaarsvergadering: 27 november 2020 
 
 


