
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 26 januari 2023 | 16:45 – 17:30  
 
De Algemene Ledenvergadering (ALV van de Association of Proposal Management Professionals in 
Nederland heeft plaatsgevonden op 26 januari 2023 bij Olympia Nederland in Hoofddorp.  
 
In totaal wonen 17 leden de ALV bij, 190 leden nemen niet deel zonder afmelding of opgave van reden.  
 
De aankondiging van de ALV en alle stukken zijn vooraf toegankelijk gemaakt via de website 
(www.apmp.nl) en vooraf per email naar alle aangemelde leden verstuurd.  
 
De volgende onderwerpen zijn behandeld door de respectievelijk verantwoordelijke bestuursleden: 

Opening en inleiding Wouter van Tienhoven, voorzitter 
Verslag ledenbijeenkomsten Jasper Pannekoek, eventmanager 
Verslag website & social media Wouter van Tienhoven, voorzitter 
Verslag financiën Radosveta Toneva, penningmeester 
Bestuurssamenstelling Wouter van Tienhoven, voorzitter 
Vooruitzicht Wouter van Tienhoven, voorzitter 
Bevestiging ereleden Wouter van Tienhoven, voorzitter 
Verzoek decharge over beleid en financiën Wouter van Tienhoven, voorzitter 
Vragen en afsluiting Wouter van Tienhoven, voorzitter 

 
Verslag financiën 
De kascommissie heeft het financiële beheer en verslaglegging van de penningmeester goed gekeurd. 
 
Bestuurssamenstelling 
Alle bestuursleden zijn herkiesbaar, respectievelijk herbenoembaar. De voorzitter maakt bekend 2023 te 
willen gebruiken om de voorzittershamer over te dragen aan Jasper en aan te blijven als vice-voorzitter. 
Eind 2023 als vice-voorzitter te stoppen en als algemeen bestuurslid de al gestarte organisatie van het 
20-jarig bestaan in 2024 op zich te nemen. Met de afronding van het 20-jarig bestaan zal ook een einde 
komen aan het bestuurslidmaatschapr.  
Als nieuw bestuurslid wordt Matthijs Huiskamp voorgedragen en benoemd. De aanwezige leden zijn 
enthousiast over de kandidatuur van Mathijs maar vragen aandacht om de schijn van conflicterende 
belangen tussen APMP.NL en Altura te vermijden. Het bestuur zal hierover een gesprek met Matthijs 
inplannen en door alle bestuursleden zal een Code of Conduct worden opgesteld en ondertekend.  
 
  

http://www.apmp.nl/


 

Het bestuur per 27 januari 2023: 
 

Wouter van Tienhoven    voorzitter 
Jasper Pannekoek    eventmanager 
Radosveta Toneva     penningmeester & webmaster 
Sherna Gamidia      secretaries 
Social media     vacature 
Marketing & Communicatie    vacature 
Algemeen bestuurslid    vacature 

 
Ereleden 
De ALV bevestigt het toegekende erelidmaatschap van Jan-Kees Schakel en Alexander Edgar Mok.  
 
Vooruitzicht 2023 
Het bestuur bespreekt brengt voor 2023 onder de aandacht:  
 

 BPC Europe | 9 en 10 maart    Brainstorm en enquête 
 Nieuwehuisstijl     Intervisie 
 WhatsApp      APMP 20 jaar  

 
Decharge 
Ter vergadering is aan de aanwezige leden verzocht om decharge te verlenen aan het bestuur over het 
beleid en de financiën van 2022 en de aanstelling en herbenoeming van bestuursleden. Unaniem worden 
deze door de aanwezige leden verleend en bekrachtigd.  
 
De presentielijst is gedocumenteerd en beschikbaar. De ALV is om 17:30 uur afgesloten.  
 
 
 
 
Namens alle aanwezige bestuursleden, 
 
Wouter van Tienhoven  
Voorzitter 
 


