
Ledenagenda algemene ledenvergadering 10 oktober 2017 
Aanvangstijd: 10.30 – 13.00 uur 

1. Welkom & mededelingen 

2. Vastleggen notulen 23 mei 2017

3. Rooster van aftreden 
Op 21 november 2017 loopt de termijn van Maarten
Nieuwenburg af. Maarten heeft zichzelf beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Tevens 
heeft Murielle van der Plas zich kandidaat gesteld voor deze bestuursfunctie. Het bestuur stelt 
voor om de termijn van Maarten Nieuwenburg te verlengen en het huidige bestuur uit te breiden 
naar 5 leden. Murielle van der Plas treedt dan toe tot het bestuur als extra bestuurslid. Het 
bestuur verlaagt dan de huidige bestuursvergoeding met €100,-. Door deze verlaging bedragen de 
extra kosten voor de BBW
€ 100,- per maand in plaats van € 600,- per maand

Motivatie kandidaat bestuursleden:

Maarten Nieuwenburg, bewindvoerder Wsnp/curator Stichting CAV in Amsterdam
Een rechtssysteem kan alleen goed functioneren als alle actoren hun rol goed uitvoeren. 
Gerechtelijke instanties en overheden hebben sparringpartners nodig. Ook op het gebied van de 
Wsnp. Vanuit mijn vroegere werk bij de rechtbank heb ik gezien hoe lastig het is als instantie een 
wijde blik te behouden. Vanuit mijn werk als bewindvoerder Wsnp heb ik ervaren hoe weinig 
invloed je als individu hebt op het beleid van instanties. De BBW is in 12 jaar tijd uitgegroeid tot 
een volwaardige ketenpartner die haar rol met verve speelt. Met volle overtuiging zal ik de 
Wsnp(bewindvoerder) blijven promoten als een relevante en effectieve manier om 
schuldensituaties op te lossen.” 

Murielle van der Plas, bewindvoerder Wsnp Turnaround Advocaten in Best  
Mijn passie voor het bewindvoerdersvak alsmede mijn gedrevenheid om de doelstellingen van de 
beroepsvereniging verder uit te dragen en te verdiepen zijn mijn drijfveer om mij kandidaat te 
stellen. Hierbij doel ik o.a. op het organiseren van bewindvoerdersdagen bij de rechtbanken, 
inzetten van social media voor het verkrijgen van meer naamsbekendheid en leden en het opzetten
van een specialisatie opleiding voor bewindvoerders. Door mijn ruime ervaring als bewindvoerder 
Wsnp en mijn nevenfuncties op het gebied van schuldhulpverlening meen ik over voldoende 
kwaliteiten te beschikken wat betreft kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen die van 
een bestuurslid mogen worden verwacht.

4. Ontwikkelingen Wsnp/BBW 

 Instroom Wsnp 

 Verbreding dienstverlening;
- Opleiding toevoegingen/versoepelen van de vereisten.
- Update pilot 285 verklaring.
- Schuldhulpverlening.
Het bestuur is benieuwd welke leden actief aan de slag zijn met het aanbieden van 
Schuldhulpverlening. Hiervoor verzoeken we leden de poll in te vullen op de website. De 
uitslag zullen we tijdens de ledenvergadering bespreken. 

 Update lobby traject

5. Opleidingen (MN) 
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 Pilot 2017: 3 opleidingsdagen per jaar, 18 PE punten
 Samenwerking OSR

6. Financiën (Michiel) 
 Financieel overzicht t/m 31 juli 2017. 

Het overzicht wordt als agendastuk gepubliceerd
op de ledensite. 

Afbouw subsidie Bureau Wsnp
U heeft via de nieuwsbrief kunnen lezen dat de
subsidie wordt afgebouwd. De afbouw ziet er als
volgt uit: 
€ 30.000,00 in 2018;
€ 30.000,00 in 2019;
€ 10.000,00 in 2020.
De jaarlijkse subsidie bedroeg de laatste jaren € 35.000,-. De subsidie wordt per 2021 
volledig gestaakt. De BBW is daardoor genoodzaakt om naar andere inkomstenbronnen te
kijken hetgeen mogelijk een hogere financiële inspanning van de leden vraagt. Het 
bestuur vraagt aan de leden om voorafgaand aan de algemene ledenvergadering na te 
denken over andere bronnen van inkomsten. 

Bij de agendastukken op de ledenpagina staan de begrotingsvoorstellen t/m 2021. Deze worden tijdens
de vergadering door de penningmeester toegelicht.  

7. Brainstorm financiële toekomst BBW:
Het bestuur heeft tijd ingeruimd voor een brainstorm over de financiële toekomst van de BBW, 
gelet op het feit dat de BBW per 2021 geen subsidie meer zal ontvangen. 
Per groep worden er 3 voorstellen besproken, Wij verwijzen u naar de agendastukken voor meer 
informatie. Het bestuur vraagt de leden om deze onderwerpen voorafgaand aan de 
ledenvergadering voor te bereiden en mogelijke alternatieven aan te dragen.  

Na afloop gaat elk bestuurslid plenair de belangrijkste conclusies inbrengen. Hieruit moet een voorstel 
komen. Dit voorstel wordt door het bestuur nader uitgewerkt en ter stemming gebracht tijdens de 
volgende algemene ledenvergadering. 

8. Samenstelling bestuursleden ter stemming brengen
Gelet op de enorme toename van werkzaamheden binnen het bestuur en het verwezenlijken van de 
ambitieuze doelstellingen van de BBW, pleit het bestuur voor een uitbreiding van het bestuur. Het 
bestuur is zich terdege van bewust dat dit extra lasten met zich meebrengt. Daarom wil het bestuur de 
huidige bestuursvergoeding van alle bestuursleden met € 100,- verlagen. Op deze manier brengt een 
uitbreiding van 1 bestuurslid € 100,- per maand extra lasten met zich mee. 

Het bestuur brengt 2 voorstellen tijdens de algemene ledenvergadering in: 

1. Uitbreiding bestuur: door de verlaging van de bestuursvergoeding kost een extra bestuurslid € 100,- 
per maand. Hiermee wordt de termijn van Maarten Nieuwenburg verlengd en Murielle van der Plas 
treedt toe tot het bestuur als extra bestuurslid. 

2. Vacature bestuurslid vanwege het aflopen van de termijn van Maarten Nieuwenburg per 21 november 
2017: indien wordt besloten het bestuur niet uit te breiden, kiezen leden kandidaat Maarten 
Nieuwenburg of kandidaat Murielle van der Plas als bestuurslid van de BBW. (Deze stemming komt 
vervallen indien met meerderheid wordt gekozen voor uitbreiding van het bestuur)  
Let op: indien u niet aanwezig bent tijdens de ALV en toch wilt stemmen dient u beide volmachten in
te vullen!

 
9. Vragen leden/rondvraag 
U kunt uw agendapunten en/of vragen uiterlijk tot maandag 2 oktober a.s. indienen via 
info@bbwsnp.nl. 
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10. Afsluiting
De voorzitter nodigt leden uit voor de lunch, aansluitend start 
het BBW Café Bureau Kredietregistratie. Het BBW Café is voor
leden kosteloos. U kunt zich voor het BBW Café hier aanmelden.
Mocht u geen gebruik maken van de lunch, kunt u dat dan
doorgegeven?  

13.00 – 14.00 lunch
14.00 – 16.30 uur BBW Café Bureau Kredietregistratie
16.30 – 17.00 uur informeel samenzijn 
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