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1.

INTRODUCTIE

Namens het bestuur van APMP NL bied ik u hierbij het jaarverslag over het boekjaar
2020 aan.
Bij de start van het jaar 2020 zag het er zonnig en rooskleurig uit. Het eerste BPC in
Europe op 5 en 6 maart in de Beurs van Berlage in Amsterdam, interessante
kwartaalbijeenkomsten, een gratis toegankelijk ééndaágs congres op 10 september
en plannen om ons leden aantal verder uit te breiden.
Het is anders verlopen. In de week van 9 maart kwam Nederland abrupt tot stilstand.
Een hele nieuwe werkelijkheid kwam tot ons. Iedereen ervaart zakelijk en privé de
impact van deze pandemie. Nu aan het eind van 2020 maken we de balans op.
Voor 2021 hopen we elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten en het
verenigingsleven met nieuw elan op te starten. Blijf gezond.
Veel leesplezier!
Wouter van Tienhoven CP APMP
Voorzitter
Januari 2021
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2.

ASSOCIATION OF PROPOSAL MANAGEMENT
PROFESSIONALS

De “Vereniging APMP Nederland” is de Nederlandse afdeling
van APMP International in de USA. Zij is in Nederland sinds
2004 actief en in Nederland de enige beroepsvereniging voor
proposal, bid en tendermanagers.
Zij zet zich in voor de verdere professionalisering van het
vakgebied. Dit doet zij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door opleidingen en
trainingen te verzorgen. Maar ook door informatieve en aansprekende
bijeenkomsten, congressen en webinars voor de leden te organiseren.
APMP biedt als enige in de wereld een certificeringsprogramma voor professionals
die werken in een proposal omgeving. De APMP certificering is de wereldstandaard
voor het hebben van aantoonbare proposal management competenties.
APMP International werd opgericht op 14 augustus 1989 in Californië, Verenigde
Staten. Zij is uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met meer dan 8000 leden in
ruim dertig afdelingen, van Noord Amerika tot Japan, van Noorwegen tot Zuid Afrika.

2.1

Missie en visie

APMP is de internationale organisatie die zich inzet voor de doorlopende
professionalisering van zijn leden door continue verbetering van de benodigde kennis
en technieken op het gebied van proposals, bids, tenders en presentaties om
hiermee meer business te winnen.

2.2

Lidmaatschap

APMP leden zijn professionals op het gebied van bids, proposals, business
development, marketing, verkoop en (proposal) graphics design. APMP leden willen
groeien in alle aspecten van hun vakgebied.

19
landen

10.000+
leden wereldwijd

29
chapters
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3.

APMP NEDERLAND

APMP in Nederland (APMP NL) is een officieel erkende tak
van de internationale APMP organisatie, gevestigd in de
Verenigde Staten. APMP NL is een vereniging in Nederland en
staat geregistreerd bij de KvK te Utrecht. APMP zet zich in
voor de doorlopende professionalisering van haar leden door
middel van ledenbijeenkomsten en webinars. In de ledenbijeenkomsten zijn er één of
meer gastsprekers, worden met leden specifieke onderwerpen besproken en
ervaringen uitgewisseld, of worden bedrijven bezocht.
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarbij door het bestuur
verslag wordt gedaan aan de leden van organisatorische, financiële en
wervingsactiviteiten. Leden worden opgeroepen om actief deel te nemen aan de
verenigingsactiviteiten, dan wel plaats te nemen in het bestuur. De bestuursfuncties
hiervoor worden tweejaarlijks verkiesbaar gesteld.
Bestuur APMP Nederland

APMP Nederland heeft een bestuur van 7 personen met de volgende rolverdelingen:

 Voorzitter: algemene leiding; bereidt alle bestuursvergaderingen voor en zit deze
voor. Onderhoud de contacten met de moederorganisatie in de VS en met de
chapters in andere landen

 Ledenadministratie en Financiën: beheert de financiën en de ledenadministratie.
 Event Manager: plant alle events en webinars en regelt alle communicatie
hiervoor, zoals sprekers, uitnodigingen, reminders etc.

 Algemeen bestuurslid: ondersteund bij verschillende bestuursactviteiten
 Webmaster: onderhoudt de website apmp.nl en redigeert website content
 Secretaris: bereidt de bestuursvergaderingen voor met de voorzitter, notuleert
en archiveert bestuur stukken

 Marketing en communicatie: Promoot APMP bij onze doelgroep en bedrijven en
realiseert de publieke communicatie op (o.a.) social media.
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4.

LEDEN EN CERTIFICERING

4.1

Ledengroei

De ledengroei blijft een belangrijke doelstelling van het bestuur. Het ledenbestand op
dit moment is 218 leden. Dit is een daling t.o.v. vorig jaar, toen vanwege het 15-jarig
bestaan en congres (met ledenvoordeel) nieuwe leden zich hebben aangemeld.
De leden die in 2020 lid zijn geworden zijn telefonisch benaderd om hen welkom te
heten en hen een aantal vragen te stellen om hun betrokkenheid te vergroten. Dit
werd gewaardeerd en leidde o.a. tot meer deelname van nieuwe leden aan de
volgende online bijeenkomst.
Niet alleen wij, maar ook de APMP Approved Training Organisations (ATO’s),
Strategic Proposals en Shipley, laten geen mogelijkheid voorbij gaan om bij hun
trainingen APMP te promoten en nieuwe leden aan te brengen. Verder zijn natuurlijk
alle leden belangrijke ambassadeurs van APMP. Als u niet vrienden en collega’s zou
informeren, zouden we veel nieuwe aanwas missen.

4.2

Certificering

Het aantal leden met een certificering bij de Nederlandse APMP is stabiel gebleven.
Van onze leden heeft 74% een certificering en dat is APMP wereldwijd gezien erg
goed! Met 135 Foundation Level gecertificeerden, 14 Practitioners en 8 Professionals
(waaronder 2 Fellows) slaan we een goed figuur.

Aantal gecertificeerden
Profesional

8

Practitioner

14
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135

Niet gecertificeerd

60
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Een APMP certificering is een waardevolle investering voor een goede baan. Het
bestuur blijft zich dan ook ten doel stellen haar leden te bewegen een certificering te
behalen en niet te stoppen bij Foundation Level (“awareness van best-practices”).
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Ook hierbij weer dank aan onze beide “APMP ATO’s”, die certificering volop
stimuleren en ondersteunen d.m.v. trainingprogramma’s.
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5.

2020: HET JAAR DAT HET APMP NL NAAR ONLINE BIJEENKOMSTEN MOEST UITWIJKEN

Voor 2020 hadden we een aantal fantastische ledenbijeenkomsten op de planning
staan.
Begin 2020 werd SARS-CoV-2 – het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt – ook
in Nederland geconstateerd. De verspreiding van de ziekte is sinds 11 maart 2020
als pandemie erkend.
De uitbraak leidde tot voor Nederland ongekende maatregelen, op 23 maart werd
uiteindelijk een intelligente lockdown afgekondigd waarbij groepsvorming werd
verboden.
De ledenbijeenkomst van 18 maart in Amstelveen werd afgelast omdat onze
gastheer HP besloot om alle evenementen tot nader order on hold te zetten.
De ledenbijeenkomst van 28 mei in Leusden werd aanvankelijk uitgesteld maar
uiteindelijk ook afgelast.
In mei informeerden we de leden dat ondanks de versoepelingen van de Coronabeperkende maatregelen we als bestuur van APMP Nederland geen mogelijkheid
zagen om op 10 september 2020 een veilig congres te organiseren waaraan
voldoende leden konden deelnemen.
Op 22 en 23 juli organiseerde APMP een tweedaagse digitaal event met als
thema "Winning Business Virtual Experience". Ook enkele Nederlandse sprekers
verzorgden tijdens dit internationale online event presentaties.
Na de zomervakantie organiseerden we 2 succesvolle online ledenbijeenkomsten op
10 september en 19 november.
Naar verwachting worden begin januari 2021 in Nederland de eerste mensen ingeënt
tegen het coronavirus. De Algemene Leden Vergadering op 14 januari zal nog online
plaats vinden evenals de ledenbijeenkomst op 11 maart.
De pandemie heeft ook impact gehad op de bijdragen die wij vanuit APMP
International ontvangen. De niet vooraf besproken korting is eenzijdig doorgevoerd.
Het bestuur van APMP NL heeft de dialoog gezocht met Rick Harris (directeur APMP
Int.) en Mike Walsh (voorzitter APMP Int.). In een aantal gesprekken is (samen met
APMP DACH en APMP NORDIC) ons stadpunt toegelicht en uiteindelijk zijn er
afspraken gemaakt voor de communicatie en samenwerking in de toekomst.
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6.

LEDENBIJEENKOMSTEN

Wij zijn het jaar traditioneel begonnen met de
algemene ledenvergadering (ALV) op 22 januari bij
Ordina in Utrecht. Direct na de ALV heeft Rick Uringa
van Cinfield ons meegenomen in de wereld van agile
tendermanagement. Ordina heeft een workshop over
“liberating structures” verzorgd.

Na de ALV in januari werd het noodgedwongen
stil. Op 10 september 2020 hebben wij de
ledenactiviteiten online herstart met als
sprekers Frank Steller die een verhaal hield
over de noodzaak van samenwerking als
gelijken om succesvol te kunnen inschrijven op
overheidsopdrachten en Alfred de Weert die
vertelde over de voors en tegens van interviews om inschrijvingen te beoordelen. Het
werd een goed en aansprekend virtueel event met meer dan 40 deelnemers!
Oorspronkelijk was het onze bedoeling om op 10 september ons jaarcongres te
houden, dat is door de omstandigheden verplaatst naar 9 september 2021 (meer
info: congres.apmp.nl).
Op 19 november hield Marcel Lücht een
lezing over de noodzaak van onderscheidend
vermogen in tenders en vervolgens gaf
Angelique Cooijmans een presentatie over
een recente ontwikkeling op het gebied van
duurzaam aanbesteden, Rapid Circulair
Contracting. Het werd een druk bezochte
interactieve online ledenmeeting met meer
dan 35 deelnemers!
Conclusie is dat online goed werkt voor APMP NL, wij zetten deze lijn dan ook graag
verder in 2021, maar hopen van ganser harte dat we snel weer “levende” events
kunnen houden.
Presentaties gegeven tijdens de ledenbijeenkomsten worden, met goedkeuring van
de presentator, via de website aangeboden aan de leden. Daar kunnen ze na
inloggen gedownload worden. De on-line ledenbijeenkomsten worden op video
opgenomen en ook deze zijn na inloggen via de website te bekijken.
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7.

WEBSITE EN SOCIAL MEDIA

APMP NL is on-line actief met 2 websites, t.w.

 APMP.nl
 Congres.apmp.nl.
Verder worden de volgende social media gebruikt:

 LinkedIn
 Facebook
 YouTube.

7.1

Websites

7.1.1

APMP.nl

We zijn dit jaar gestart met een gemoderniseerde website waarin ook nieuwe
functionaliteit is toegevoegd.
Er wordt volop gebruik van gemaakt om bestuurlijke aangelegenheden te melden en
de komende activiteiten te promoten. De kalenderfunctie is hiervoor sterk verbeterd.
Job board
Een nieuw onderdeel is het job board waarin
bedrijven hun vacature kunnen plaatsen of
werkzoekenden zich kunnen melden. Er zijn
een aantal vacatures door geplaatst waaronder
ook een vacature van een niet-APMP-lid bedrijf
waarvoor we een vergoeding hebben
ontvangen. Het job board wordt goed bezocht
wat ook te zien is in de volgende paragraaf.
Website bezoekers
De website heeft dit jaar (tot 8 december) gemiddeld ruim 100 bezoekers per maand
gehad die dan 2 pagina’s bezoeken. De meest bezochte pagina’s zijn:







Certificering
Blog
Job board
Over APMP
Activiteiten.

7.1.2

Congres.apmp.nl

De jubileum website van vorig jaar is gewijzigd in een meer generieke website ten
behoeve van congressen georganiseerd door APMP NL. De URL is daarom gewijzigd
in congres.apmp.nl. De website zal geüpdate worden wanneer het volgende congres
georganiseerd gaat worden.
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7.2

LinkedIn

APMP NL gebruikt LinkedIn om leden en geïnteresseerden op de hoogte te houden
van de vereniging en haar activiteiten. Dit gebeurt via de LinkedIn besloten groep
“Dutch APMP”.
Verder zijn er twee ”bedrijfspagina’s” op LinkedIn: één voor Nederland en één voor
België. De laatste is gemaakt om de oprichting van een nieuw chapter in België te
ondersteunen. Te zijner tijd zal deze overgedragen worden aan het Belgische
chapter. In tegenstelling tot Dutch APMP zijn dit publiek toegankelijke pagina’s. Deze
worden vooral voor marketing doeleinden gebruikt.

7.3

Facebook

Het gebruik van Facebook wordt doorgezet, hoewel
hier weinig interactie plaatsvindt.

7.4

YouTube

Er is een eigen YouTube kanaal (APMP NL TV) in het
leven geroepen om middels clips over onze
activiteiten de vereniging nog verder bekend te
maken. Inmiddels staan vele clips en beeldverslagen
op dit kanaal. Het is een goede manier om in contact
te komen met een breder publiek en een zeer goede
referentie gebleken om te laten zien wat APMP is en
welke activiteiten zij organiseert.
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8.

FINANCIEEL OVERZICHT

Hieronder het financieel jaaroverzicht in cijfers.

Kosten en Baten APMP
Kosten

2020

4306 Contributies en bijdragen
4315 Internetkosten
4300 Kantoorbenodigdheden
4530 Representatiekosten
Bestaande uit:

4540 15 jaar APMP
4550 Expenses
Bestaande uit:

Inschrijving KvK
Hostingkosten
Badges, Backups
Hapjes, drankjes, wijn voor sprekers

€ 0.00
-€ 227.64
€ 0.00
-€ 407.50

gewoon spreker/ 2 bestuur leden sign offs - dank kosten
Event catering
10 jaar APMP event
15 jaar APMP event

-€ 187.50
-€ 220.00

Bestuur expenses
Event Expenses

-€ 326.97
-€ 400.88
-€ 192.40

Maandbijdrage/ Bank Card activeering
Rente-afsluiting/verzendkosten
Transferprovisie

-€ 192.40
€ 0.00
-€ 40.00

4630 Bankkosten
Bestaande uit:

€ 0.00
-€ 727.85

Totale kosten
Baten

-€ 1,555.39

8200 Omzet
Bestaande uit:

€ 4,520.02
Bijdrage APMP.org
Advertentie op job board APMP.nl

Totale baten
Resultaat

€ 4,420.02
€ 100.00

€ 4,520.02
€ 2,964.63

Toelichting bij het resultaat 2020:

 Internetkosten: Internet kosten zoals hosting en enquête website SurveyMonkey
zijn stabiel gebleven en er zijn geen grote uitgaven gedaan.

 Representatiekosten: verlaagde representatiekosten door minder face-to-face
events en catering uitgaven

 Expenses: bestuur kosten gedeclareerd voor het organiseren van events en
vergaderingen, annuleringsverzekeringen i.v.m. COVID-19 en een cadeaubon
voor een aftredend bestuurslid.

 Bankkosten: maandbijdrage van bankkosten zijn stabiel gebleven, maar wij
moesten iedere kwartaal transferprovisie voor de APMP Chapter Rebates blijven
betalen.

 Inkomsten: Inkomsten door Chapter Rebates zijn omlaag gegaan. In juni heeft
APMP International laten weten dat door de COVID-19 pandemie en de beperkte
capaciteit om persoonlijke evenementen te produceren, besloten is om de
Chapter Rebates te verlagen van $7,50 USD naar $2,00 USD, te beginnen met
kwartaal 2 en tot en met kwartaal 4 van 2020.
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Naast de Chapter Rebates, hebben we een betaalde advertentie op het APMP.nl
job board kunnen plaatsen.
Kascommissie
De boekhouding is beoordeeld en goedgekeurd door de kascommissie, bestaande uit
Elena Kwadrin en Bettina Witteveen. De getekende goedkeuringen liggen ter inzage
bij de financiële administratie.
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9.

VOORUITZICHT 2021

9.1

Bijeenkomsten en congres

Leden hebben toegang tot bijeenkomsten waar inzichten en ervaringen gedeeld
worden over onderwerpen die van belang zijn voor professionals in proposals, bids
en tenders.
Congres
Ons jaarcongres staat gepland op 9 september 2021 op het Landgoed Groot
Kievitsdal in Baarn. Het congres in 2020 kon door Corona niet door gaan. De meeste
sprekers hebben aangegeven dat we weer op hen kunnen rekenen. Bijwonen van het
congres is gratis.
Bijeenkomsten
In 2021 staan er 3 ledenbijeenkomsten op 11 maart, 20 mei en 18 november op het
programma. We hopen dat dit fysieke bijeenkomsten worden zodat we weer gezellig
kunnen netwerken. Als dat niet mogelijk is, continueren we de succesvolle online
bijeenkomsten uit 2020. Na iedere bijeenkomst vragen we om feedback middels een
evaluatie.
BPC Europe
Het tweede BPC in Europa is gepland op 12 en 13 april
wederom in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Op
dit moment is niet duidelijk of dit voortgang kan
hebben.

9.2

Kennis en certificering

Er zijn veel mogelijkheden om je kennis up to date te houden en/of bij te spijkeren.
We willen je regelmatig en actief informeren.
Certificering toont je professionele status aan. APMP NL telt veel leden met een
Foundation certificering en een beperkt aantal leden met een Practitioner
certificering.
Nieuwsbrieven
Aan het eind van ieder kwartaal ontvang je een nieuwsbrief met informatie over onze
bijeenkomsten, vak gerelateerde webinars en opleidingen, aanbiedingen en handige
tips en weetjes.
Buddy project voor Practitioner certificering
In het voor – en najaar werken we in 4 online bijeenkomsten onder leiding van 2
ervaren APMP leden met Practitioner certificering toe naar het Practitioner examen.
Samen informatie uitwisselen en leren en inhoudelijke vragen kunnen stellen maken
de kans dat je slaagt groot. Deelname is gratis.
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9.3

Behoud van nieuwe leden

Behoud van nieuwe leden vinden we belangrijk. We zien graag dat mensen lid
worden en blijven omdat APMP NL ze meerwaarde biedt.
Telefonisch contact
We benaderen leden telefonisch in het 1e jaar van hun lidmaatschap om hen welkom
te heten en te bespreken wat we voor hen kunnen betekenen en uit te nodigen voor
een volgende ledenbijeenkomst.
Mail contact
Nieuwe leden die een eerste ledenbijeenkomst hebben bijgewoond ontvangen een
mail namens de voorzitter waarin we ze bedanken voor deelname en aansporen een
volgende bijeenkomst bij te wonen.

EINDE DOCUMENT
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