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1. Voorwoord Voorzitter 
 

 

Lieve leden, 

 

Wat hebben we een mooi jaar achter de rug!  

Ook een roerig jaar, want er gebeurt best wat in onze branche. Er is een run op het vak van 

trouwambtenaar en het aantal ceremoniesprekers groeit gestaag. Zo ook de BN-ers die als 

trouwambtenaar aan de slag gaan. Het is een ontwikkeling die niet tegen te houden is, die 

we ook niet tegen willen houden, maar wat ons des te meer laat zien dat we het vak in een 

hoog vaandel moeten houden door professioneel ons werk te doen en het verschil te 

maken.  

Het bestuur hecht er aan om iedereen in zijn of haar waarde te laten, elkaar niet af- of aan te 

vallen en samen het vak van trouwambtenaar te verbeteren. 

 

We kijken vol goede moed vooruit, maar eerst de beleving van een fantastische babsendag 

in Zutphen. We wensen iedereen vooral heel veel plezier voor deze dag en hopen dat jullie 

met ons vooruit kijken naar 2018 waarin we weer mooie huwelijksvoltrekkingen mogen 

verzorgen. 

 

 

Namens het bestuur van Matrimonium, 

 

Andréa Schipper, 

Voorzitter. 
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2. Agenda ALV (10 oktober 2017) 
 

1. Opening voorzitter 

 

2. Mededelingen 

 

3. Notulen vorige ALV 

 

4. Verslag secretaris en decharge bestuur 

 

5. Verslag penningmeester incl. kascontrole en decharge 

 

6. Te nemen besluiten 

 

7. Vooruitblik 2018 

 

8. Rondvraag 

 

 

Aanpak vergadering 

09:30 – 10:00 uur Behandeling agenda t/m punt 6 

10:00 – 10:15 uur Behandeling agenda punt 7 en 8 

 

 

Op verzoek van de leden sturen we vooraf alle stukken die tijdens de vergadering behandeld 

worden. We verwachten dan ook dat iedereen zich voorbereid. 

Per agendapunt vindt geen inhoudelijke behandeling plaats, maar er kunnen natuurlijk wel 

vragen gesteld worden. 

Op deze manier hopen we te zorgen voor een gestructureerde en vlotte ALV. 
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3. Notulen ALV vorig jaar (11-10-2016) 
 

Opening voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

Mededelingen 

Oudste lid Hans Gerhards heeft lidmaatschap opgezegd: vertegenwoordigde in LOT. Ook uit 

LOT gestapt. Hij heeft als dank voor zijn inbreng namens Matrimonium een kaart met VVV-

bonnen gekregen, waarop hij een enthousiast bedankbericht heeft gestuurd. 

Léon van Zijl maakt foto’s. Foto’s worden gedeeld in de besloten Facebook groep en link in 

nieuwsbrief. 

 

Notulen vorige ALV 

Notulen vorig ALV worden goed gekeurd. 

  

Verslag secretaris en decharge bestuur 

Matrimonium heeft op dit moment 184 leden verdeeld over Nederland waarvan 26 mannen. 

Het volledige verslag is online terug te lezen. 

Er zijn geen vragen. 

Het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde beleid. 

 

Verslag penningmeester incl. kascontrole en decharge 

Penningmeester doet verslag van haar administratie en de begroting voor 2017. Er zijn geen 

vragen over de financiën, de begroting wordt goedgekeurd. 

Kascontrolecommissie heeft de financiële administratie goedgekeurd. 

De penningmeester krijgt decharge voor de gevoerde financiële administratie. 

 

Te nemen besluiten 

Benoeming bestuurslid 

Benoemen nieuwe bestuursleden: Arendina Pierik en Callista  van Delft goedgekeurd 

Herbenoeming bestuursleden 

Brigitte en Rob waren herkiesbaar en zij zijn door de ALV weer herkozen. 

Kascommissie 

Ad van Deutekom heeft twee jaar in de kascommissie gezeten. Hij maakt plaats voor Edith 

Tiessen die nu samen met Vera Apetz de kascommissie vormt. Reserve lid: Hetty 

Wennekendonk. 

Staffelbesluit contributie door het jaar heen 

Contributie blijft een lastig verhaal, waar veel werk aan zit voor de penningmeester. Enkele 

leden hebben wel heel veel herinneringen nodig voordat er betaald wordt. Er komt vanuit de 

leden een voorstel waar de ALV akkoord mee gaat. We hopen met deze nieuwe opzet de 

inning van de contributie te vergemakkelijken voor de penningmeester. 
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De kosten van het lidmaatschap wordt 50 euro per jaar, maar wie voor 1 februari betaald is 

het 40 euro (voor bestaande leden). Tweede halfjaar (dus vanaf 1 juli) 25 euro. We voeren 

geen tussentijdse berekeningen meer uit. 
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4. Jaarverslag Secretaris 2016 - 2017 
 

 

1. Algemeen  

Ook in 2017 is Matrimonium weer gegroeid. Een mooie vereniging met ontzettend 

enthousiaste leden. Leden die allemaal het vak van trouwambtenaar hoog in het vaandel 

hebben staan en dat graag naar buiten toe uitdragen. Een vereniging om trots op te zijn. 

 

 

2. Samenstelling bestuur  

Helaas heeft ook Callista haar taken als secretaris al na enkele maanden terug gegeven aan 

het bestuur om haar moverende redenen. Andréa en Karin hebben haar taken weer 

overgenomen.  

De groei van onze vereniging vraagt om een uitbreiding van ons bestuur. Daarom hebben we 

in onze nieuwsbrief een oproep gedaan voor kandidaten om het bestuur te komen 

versterken. Daarop hebben we twee reacties gekregen. Wij vinden het echt jammer dat er 

niet meer belangstelling is voor een bestuursfunctie. Karin en Andréa treden dit jaar volgens 

rooster af en zijn herkiesbaar. Maar dat is echt voor de laatste keer, dus volgt in 2020 een 

probleem als we niet nu al mensen in ons bestuur inlijven.  

Rob heeft vorig jaar aangegeven in 2017 af te treden als bestuurslid.  

Wat we nodig hebben zijn een vice voorzitter, secretaris en 2e secretaris, 2
e
 penningmeester  

en commissieleden (zie punt 5). 

 

 

3. Activiteiten  

 

3a. Bestuursbijeenkomsten 

Er zijn drie bestuursvergaderingen geweest. 

Op de agenda stonden de volgende onderwerpen: ledenwerving, workshops, financiën, 

website, webshop, workshopdag, secretariaat en babsendag. 

 

3b. Workshopdag 

De workshopdag was ook deze keer een daverend succes met bijna honderd deelnemers. 

Een toplocatie (Gooiland, Hilversum) en een mooi programma. Spreekt voor zich dat we ook 

volgend jaar weer zo’n dag gaan organiseren. 

 

3c. Nieuwsbrief  

Sinds de vorige Ledenvergadering zijn er 4 nieuwsbrieven verzonden.  Belangrijkste 

onderwerpen de wetswijzigingen, verslag van de vorige ALV en babsendag, workshopdag en 

zomerbarbecue. Nieuwsbrieven versturen we nu via het programma MailChimp. Belangrijk is 

wel op te letten dat deze niet als spam getraceerd wordt. In dat geval kun je aangeven dat 

mail van jaikwil@matrimonium.nl geen spammail is.  
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3d. Webshop  

Karin houdt de bestellingen van de webshop bij. Dat loopt niet storm maar degene die van 

deze mogelijkheid gebruik maken zijn daarover zeer positief. Als er niet regelmatig op de 

webshop wordt ingelogd, gaat hij op slot. Gelukkig krijg ik altijd seintjes van onze leden als er 

geen toegang is, zodat ik deze weer kan openen! 

 

3e.
 
Website, facebook en mail 

De website is van server verhuisd. De besloten facebookgroep werkt heel goed. Alleen leden 

hebben toegang tot deze groep. We zouden het liefst alle leden in deze groep actief zien. Je 

kunt ook een slapend facebookaccount maken om toegang tot de groep te krijgen. 

 

 

4. Ledenbestand  

Volgens de laatste telling hebben we 210 leden, waarvan sinds:  

2010  15 leden    

2011  18 leden     

2012  19 leden    

2013  28 leden    

2014  17 leden    

2015  27leden 

2016  41 leden 

2017  45 leden 

 

Over Nederland verdeeld ziet dat er zo uit: 

Drenthe  3 leden 

Flevoland  3 leden        

Friesland  6 leden 

Gelderland  45 leden 

Groningen  2 leden  

Limburg  5 leden 

Noord-Brabant 20 leden 

Noord-Holland 59 leden 

Overijssel  4 leden 

Utrecht  23 leden 

Zeeland  5 leden 

Zuid-Holland  35 leden 

Nieuwe leden komen vooral uit Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. 
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Van de 210 leden zijn er 30 manen 180 vrouw. 

Ons oudste lid komt uit 1940 en ons jongste lid uit 1986   

 

Opzeggingen: 7 

Redenen: geen babs meer | kosten | onbekend  

    

5. Commissies  

 

5a. Activiteitencommissie 

Vaste bestuursleden hiervoor zijn Rob en Marian. Zij adviseren bij het organiseren van de 

workshopdag en de babsendag. 

 

5b. Kascommissie 

Vera Apetz en Edith Thiessen. Vera heeft daarmee voor het tweede jaar de boeken 

gecontroleerd en moet daarom aftreden. Ons reserve kascommissielid, Hetty 

Wennekendonk, schuift daarbij op naar de kascommissie. 

 

5c. Denktank 

Vaste bestuursleden hiervoor zijn Andréa en Karin. De denktank is niet actief geweest. Hier 

willen we vanuit de leden graag nog één of twee toevoegen. 

 

5d. Redactiecommissie 

Vaste bestuursleden hiervoor zijn Rob en Andréa. Hier willen we vanuit de leden graag nog 

één of twee toevoegen. 

 

Namens het bestuur van Matrimonium, 

 

Andréa Schipper, 

Secretaris a.i. 
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5. Jaarverslag Penningmeester 2016-2017  

 
 

1. Algemeen  

De financiële administratie van Matrimonium is een eenvoudige. We kennen weinig 

crediteuren en de debiteuren zijn onze leden. Elk jaar houden we geld over wat op de 

spaarrekening wordt gezet. 

Binnen het bestuur hebben we besloten dat de administratie te groot wordt voor 

handmatige verwerking. We zijn ons aan het verdiepen in pakketten die het werk 

eenvoudiger en minder arbeidsintensief maken. 

 

 

2. Inkomsten 2016 

 

2a. Contributie  

Op 18 en 19 januari 2016 zijn de facturen voor de contributie 2016 verstuurd. Zes leden 

hebben na ontvangst toch nog opgezegd en een lid hebben we moeten royeren. Eind april 

waren alle contributies betaald.  
 

2b. Debiteuren 

Deze post bestaat uit rekeningen verstuurd in 2016 maar die pas in 2017 werden betaald. 
 

2c. Rentekosten spaarrekening 

Deze post bevat de ontvangen rente op onze spaarrekening. 
 

2d. Verkoop 

Via de webshop worden o.a. paraplu’s, trouwboekjes en togahoezen verkocht. Dit is een 

service en geen winstpakker. Er zit slechts een kleine marge (enkele euro’s) tussen inkoop en 

verkoop. 

Aktemappen worden per bestelling geregeld en doorberekend. 

 

 

3.  Uitgaven 2016 
 

3a. Babsendag 

De babsendag heeft € 2975,00 extra gekost boven op de eigen bijdragen. € 25,00 onder de 

begroting. 

NB: met 87 deelnemers is dit € 34,00 p.p. 
 

3b. Bestuur 

Bestuurskosten bestaan uit consumpties tijdens vergaderingen plus het jaarlijkse 

bestuursetentje.  
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3c. Inkoop 

Deze post bestaat uit inkoop voor de webshop en de inkoop van bestelde aktemappen  

(1 stuks). 

 

3d. Vereniging  

Verenigingskosten bestaan uit kosten voor de website, bankkosten en zaken die de 

vereniging ten goede komen (o.a. kascontrole, secretariaatskosten). 

 

3e. Workshops 

Er is een grote workshopdag geweest in Diemen. Deelname en lunch waren gratis. 

De kosten voor zaalhuur, lunch, consumpties en trainers waren: € 2450,00. 

NB: met 70 deelnemers is dit € 35,00 p.p. 
 

 

4. 2017 (t/m augustus) - bijzonderheden 
 

4a. Contributie 

Half december 2016 zijn de facturen voor de contributie 2017 verstuurd. Twaalf leden 

hebben na ontvangst toch nog opgezegd en een lid hebben we moeten royeren. Op 13 

maart kwam de laatste betaling binnen. De korting van € 10,00 bij op tijd betalen heeft goed 

geholpen.  
 

4b. Workshopdag 

Er is een grote workshopdag geweest in Gooiland, Hilversum. 

De kosten voor zaalhuur, consumpties en trainers waren: € 3750,00 gekost. Lunch was voor 

eigen rekening. 

NB: met 105 deelnemers is dit € 35,75 p.p. 
 

4c. Huidige stand (31-08-2017) in € 

Kas 31,25 

ING Bank 1.182,85 

ING Spaarrekening 12.200,00 

TOTAAL 13.414,10 

 

 

Namens het bestuur van Matrimonium, 

 

Karin Faase, 

Penningmeester. 



Credit

Activa Passiva

Debiteuren 295,00         Eigen Vermogen 7.463,33     

Nog te ontvangen rentekosten 18,81           

Kas 69,15           

ING Bank 1.431,75      Crediteuren 37,22          

ING Spaarrekening 7.500,00      

Voorraad 615,84         Overlopende posten -              

Vooruitbetaalde contributie 2.430,00     

Totaal 9.930,55      Totaal 9.930,55     

Debet Matrimonium Balans 31-12-2016



Kosten/Baten Debet Credit

Babsendag 2016 3.045,00              

Contributie 2016 6.612,50              

Rentekosten spaarrekening 18,81                   

Verkoop 478,35                 

Vooruitbetaalde kosten 2.430,00              

Babsendag 2016 6.021,49              

Bestuur 298,90                 

Inkoop 18,64                   

Vereniging 1.353,35              

Workshop 2.450,63              

Totaal 12.584,66            10.143,01            

Resultaat 2.441,65              

Matrimonium Winst & Verlies Rekening 2016



Matrimonium Begroting en Resultaat 2016

Begroting 2016 Gerealiseerd 2016

Debet Debet

Babsendag 2016 1.250,00      Babsendag 2016 3.045,00      

Babsendag 2016 sponsor 500,00         Babsendag 2016 sponsor -              

Contributie 2016 5.000,00      Contributie 2016 6.612,50      

Verkoop 500,00         Verkoop 478,35         

Workshop - deelname -              Workshop - deelname

TOTAAL 7.250,00      TOTAAL 10.135,85    

Credit Credit

Babsendag 2016 3.000,00      Babsendag 2016 6.021,49      

Bestuur 400,00         Bestuur 298,90         

Inkoop 500,00         Inkoop 18,64           

Vereniging 1.000,00      Vereniging 1.353,35      

Workshop 1.200,00      Workshop 2.450,63      

TOTAAL 6.100,00      TOTAAL 10.143,01    

Toelichting begroting / resultaat 2016

Debet

Babsendag Begroot: 40 deelnemers a € 25 (€ 1000) plus € 500 sponsoring Werkelijk: 87 deelnemers a € 35 (€ 3045)

Contributie 2016 Begroot: 120 leden * € 40 (€ 4800) plus aanwas 15 leden Werkelijk: 152 leden en aanwas  38 leden

Verkoop Begroot: produkten webshop Werkelijk: aktemappen, togahoezen en paraplu's

Workshop: Begroot: geen deelname niet-leden (a € 40) Werkelijk: geen externe deelnemers

Credit

Babsendag Begroot: bijdrage Matrimonium maximaal € 1000 Werkelijk: € 2976,49 (toplocatie en luxe verzorging)

Bestuur Begroot: etentje Werkelijk: etentje en vergaderkosten

Inkoop Begroot: produkten webshop Werkelijk: produkten webshop en verzendkosten

Vereniging Begroot: onderhoud website + extra's Werkelijk: onderhoud website

Workshop Begroot: 6 workshops per jaar;  3 x € 250 per keer voor de trainer Wrk: Workshopdag; faciliteiten; € 150 per trainer (6x)



Matrimonium Begroting 2017

Begroting 2016 Gerealiseerd 2016 Begroting 2017

Debet Debet Debet

Babsendag 2016 1.250,00   Babsendag 2016 3.045,00    Babsendag 2017 2.450,00    

Babsendag 2016 sponsor 500,00      Babsendag 2016 sponsor

Contributie 2016 5.000,00   Contributie 2016 6.612,50    Contributie 2017 7.200,00    

Verkoop 500,00      Verkoop 478,35       Verkoop 200,00       

Workshop - deelname Workshop - deelname Workshop - deelname

TOTAAL 7.250,00   TOTAAL 10.135,85  TOTAAL 9.850,00    

Credit Credit Credit

Babsendag 2016 3.000,00   Babsendag 2016 6.021,49    Babsendag 2017 3.950,00    

Bestuur 400,00      Bestuur 298,90       Bestuur 500,00       

Inkoop 500,00      Inkoop 18,64         Inkoop 200,00       

Vereniging 1.000,00   Vereniging 1.353,35    Vereniging 1.500,00    

Workshop 1.200,00   Workshop 2.450,63    Workshop 3.000,00    

TOTAAL 6.100,00   TOTAAL 10.143,01  TOTAAL 9.150,00    

Toelichting begroting 2017

Debet

Babsendag Begroot: 70 deelnemers a € 35

Contributie 2017 Begroot: 175 leden * € 40 (€ 7000) plus aanwas 20 leden

Verkoop Begroot: produkten webshop

Workshop: Begroot: geen deelname niet-leden (a € 40) 

Credit

Babsendag Begroot: bijdrage Matrimonium maximaal € 1500

Bestuur Begroot: vergaderkosten plus etentje

Inkoop Begroot: produkten webshop

Vereniging Begroot: onderhoud website, nieuwjaarsborrel + extra's

Workshop Begroot: workshopdag;  6 x € 150 per keer voor de trainer; evt. reiskosten; huur zaal



Matrimonium Begroting 2018

Begroting 2017 Gerealiseerd 2017 (t/m aug) Begroting 2018

Debet Debet Debet

Babsendag 2017 2.450,00   Babsendag 2017 Babsendag 2018 3.500,00       

Contributie 2017 7.200,00   Contributie 2017 8.845,00    Contributie 2018 9.500,00       

Verkoop 200,00      Verkoop 450,00       Verkoop 200,00          

Workshop - deelname Workshop - lunch 1.050,00    Workshop - deelname 1.500,00       

TOTAAL 9.850,00   TOTAAL 10.345,00  TOTAAL 14.700,00     

Credit Credit Credit

Babsendag 2017 3.950,00   Babsendag 2017 Babsendag 2018 6.500,00       

Bestuur 500,00      Bestuur Bestuur 1.300,00       

Inkoop 200,00      Inkoop 280,00       Inkoop 200,00          

Vereniging 1.500,00   Vereniging 900,00       Vereniging 1.800,00       

Workshop 3.000,00   Workshop 4.800,00    Workshop 6.200,00       

TOTAAL 9.150,00   TOTAAL 5.980,00    TOTAAL 16.000,00     

Toelichting begroting 2018

Debet

Babsendag Begroot: 100 deelnemers a € 35

Contributie 2017 Begroot: 210 leden * € 40 (€ 8400) plus aanwas 22 leden * € 50

Verkoop Begroot: produkten webshop

Workshop: Begroot: bijdrage lunch 120 deelnemers à 12,50

Credit

Babsendag Begroot: bijdrage Matrimonium maximaal € 3000

Bestuur Begroot: vergaderkosten plus etentje; vergoeding bestuursleden à € 100

Inkoop Begroot: produkten webshop

Vereniging Begroot: onderhoud website, bankkosten, administratief pakket + extra's

Workshop Begroot: workshopdag; kosten professionele trainers; huur zaal; consumpties
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8. Te nemen besluiten 

 
 

i. Benoeming bestuurslid 

Het bestuur stelt voor Bart van der Kamp en Marion van Merode te benoemen als 

bestuurslid. 

 

 

ii. Herbenoeming bestuurslid Andréa Schipper en Karin Faase 

Zij zijn bereid te blijven. 

 

 

iii. Kascommissie 

We nemen na twee jaar afscheid van Vera Apetz. Edith Thiessen blijft en het reservelid Hetty 

Wennekendonk wordt tweede lid. We zoeken een nieuw reservelid. Wie biedt zich aan? 

 

 

iv. Vergoeding bestuursleden 

De vereniging groeit en wordt, ook bestuursmatig, steeds professioneler. Gezien het aantal 

leden en de diverse activiteiten verzet het bestuur veel werk. Wij stellen voor om ieder 

bestuurslid, na een jaar goed functioneren, te belonen met een vergoeding van € 100,00. 

 

 

v. Investeren in administratief pakket 

De groei van de vereniging noopt ons de (financiële) administratie onder te brengen in een 

geautomatiseerd pakket. We zijn bezig met een oriëntatie. We stellen voor hier € 500,00 

voor te reserveren. 
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9. Vooruitblik 2018 

 

 

1. Bestuur 

De zittende bestuursleden hebben er allemaal al een aantal jaren opzitten. Andréa en Karin 

zelfs vanaf het begin. Zij stoppen uiterlijk in 2020. Rob zal eind 2017 stoppen met zijn 

functie. 

Het wordt tijd voor nieuw bloed!  We doen een oproep aan alle leden om zich aan te melden 

als ze belangstelling hebben voor een bestuursfunctie. Een vrijblijvend gesprek is natuurlijk 

altijd mogelijk. 

We zoeken minimaal drie kandidaten. 

 

2. Activiteiten 

Wie heeft ideeën voor de invulling van activiteiten en wie wil meehelpen deze te 

organiseren? 

We denken dan aan de Workshopdag en de Babsendag. 

Voor de workshops zoeken we ook naar trainers. 

Voor de website en Facebook zoeken we redactieleden en mensen die content willen 

leveren. 

 




