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Notulen van de VBA Jaarvergadering # 56, d.d. 31 oktober 2017
Aanwezig van het bestuur: prof. dr. Alfred Slager RBA, voorzitter
drs. Hikmet Sevdican RBA, penningmeester
dr. Bas Bosma, bestuurslid
Melinda Rook MSc RBA, bestuurslid
drs. Jan Bertus Molenkamp RBA, interim directeur
Irma Willemsen, VBA secretariaat, notulist
Aanwezig:
44 leden
Afmeldingen:
7 leden
1. Opening van de vergadering
De voorzitter, Alfred Slager opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen jaarvergadering 2016
Zowel tekstueel als naar aanleiding van zijn er geen aanvullende opmerkingen op de notulen
van de 55e VBA jaarvergadering d.d. 25 oktober 2016.
De notulen worden vastgesteld met dankzegging aan Irma Willemsen voor de heldere
verslaggeving.
3. Financieel verslag 2016-2017
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Hikmet Sevdican. De
verenigingsactiviteiten zijn conform het jaarplan met als doel hoogwaardige activiteiten (m.n.
bijeenkomsten) gerealiseerd. De ledengroei was in het afgelopen verenigingsjaar positief en in
lijn met de begroting. Er zijn enkele meevallers in kosten gerealiseerd, daarnaast is er zoals
gepland vanuit de reserves geïnvesteerd in de verenigingsactiviteiten.
De penningmeester licht de jaarrekeningen toe voor de drie organisaties: VBA
beleggingsprofessionals, Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau en Stichting Register
RMFI.
Kernpunten Jaarrekening VBA
OPBRENGSTEN
• Contributie: Het boekjaar 2016/2017 werd afgesloten met 1.351 leden (vorig jaar
1.332 leden)
• Bijeenkomsten: Hogere realisatie door hoger dan verwachte betalende niet-leden
• Publicaties: vacatures licht hoger ingeschat dan gerealiseerd
KOSTEN
• Bijeenkomsten: Licht hoger dan begroot, grotendeels in lijn met verwachting
• Bestuur: additionele kosten door intensievere samenwerking met CFA (in totaal
€ 21.4K)
• Grotere meevallers waren met name publicaties (enkel reguliere uitgaven), PR (gering
aantal mogelijkheden) en doorbelasting PE (lager dan verwacht gebruik kosteloze PE
modules voor leden)
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CONCLUDEREND
• Opbrengsten (en daarbij behorende activiteiten) in lijn met begroting maar kosten
significant lager
• Mandaat om in te teren op reserves is daardoor maar ten dele benut
Kernpunten Jaarrekening VBA Opleidingsinstituut Morreau
OPBRENGSTEN
• Royalties: Deze post betreft de royalties die de VBA ontvangt van de VU inzake de
opleiding. In het betreffende boekjaar volgden iets meer studenten de opleiding dan
verwacht.
• Permanente Educatie: Hoger dan begroot door de DSI masterclass. Maar ook reguliere
permanente educatie inschrijvingen zijn licht boven verwachting geëindigd waardoor
ook dit deel positief is uitgevallen ten opzichte van de begroting.
KOSTEN
• Permanente Educatie: Hoger dan begroot door de DSI masterclass. Reguliere
permanente educatiekosten zijn licht onder verwachting geëindigd waardoor netto
hoger dan begroot (€12k positief i.p.v. neutraal).
CONCLUDEREND
• De reguliere activiteiten zijn licht boven begroting
• Door de DSI Masterclass is Morreau toch nog positief geëindigd
Kernpunten Stichting Register RMFI
• Wij houden een register aan waarvoor geen significante kosten worden gemaakt
Er zijn geen vragen gesteld naar aanleiding van de toelichting.
4. Verslag van de Kascommissie
Ruud Burm krijgt het woord namens de Kascommissie. De Kascommissie is, voor de controle
over het boekjaar 2016-2017, op 22 mei en 7 september bijeengekomen. Op 22 mei heeft de
Kascommissie een tussentijdse controle gedaan waarbij Irma toelichting heeft gegeven en op
7 september een controle waarbij Irma en penningmeester Hikmet toelichting hebben
gegeven.
Bij de controles heeft de commissie jaarrekeningen, journaalposten, facturen en
bankrekeningen nagekeken van zowel de VBA als van de stichting Morreau. Zij heeft de
begroting vergeleken met de gerealiseerde posten, en zoals gebruikelijk de saldi van de
bankrekeningen gecontroleerd en vergeleken met de afschriften. Ook heeft de commissie een
aantal grootboekposten de originele nota’s gecontroleerd.
Op grond van haar bevindingen stelt de kascommissie aan de algemene ledenvergadering
voor het bestuur van de vereniging voor het door haar gevoerde financieel beleid in het jaar
2016-2017 decharge te verlenen. De vergadering verleent het bestuur decharge voor het
gevoerde financiële beleid.
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5. Ontwikkeling ledenbestand
De voorzitter vraagt of Jan Bertus Molenkamp, de interim directeur, hier een toelichting over
kan geven en misschien gelijk kan doorgaan naar agendapunt 6.
Het verenigingsjaar 2016-2017 zijn we afgesloten met 1351 leden. Een stijgend ledenaantal
van 19.
Kijkend naar de titulatuur van de leden heeft 58% de RBA titel, 5% de RMFI titel ten
opzichte van 2% vorig jaar, en 3% de CFA titel. Er zijn veel leden met meerdere titels buiten
de genoemde titels.
6. Strategie
Het gaat erom om standaarden te zetten en invloed uit te oefenen. We willen als vereniging de
loopbaanontwikkeling van de leden ondersteunen.
Wat is concreet gedaan/bereikt?
• Veel aandacht is gegaan naar de voorbereiding van de voorgenomen fusie met CFA
Society Netherlands
• Komend jaar zal, indien de VBA leden op 7 december akkoord geven voor fusie, in
het teken staan van integratie
• Hierbij zal ruim aandacht zijn voor het opleidingsaanbod, verder ontwikkelen
permanente educatie en ondersteuning loopbaanontwikkeling
• Risicomanagement is verder geïntegreerd in de vereniging met het betrekken van
RMFI leden bij commissies en bestuur
• Er zijn concrete initiatieven ontplooid met betrekking tot de doorontwikkeling van
VU-VBA investment management opleiding
• Er is een concept beroeps- en competentieprofiel gemaakt
• PE programma wordt erkend bij DSI in het kader van nieuwe ESMA regels (MiFID
II)
• Uitbreiden van PE mogelijkheden bij individuele bedrijven (in samenhang met MiFID
II)
Andere grotere projecten
• Updaten van de risicostandaarden
• Vele drukbezochte seminars o.a. inzake ethiek & integriteit met minister
Dijsselbloem, ALM congres
• Ontwikkeling nieuwe PE modules (o.a. risicomanagement, scenario denken, Big data)
De voorzitter geeft de verdere speerpunten voor verenigingsjaar 2017-2018 aan waarbij het
vooral gaat over bestendiging van het beleid en onderwijsvernieuwing.
7. Begroting 2017-2018
De penningmeester zegt dat de begroting bewust zo opgesteld is dat het recht doet aan de
verwachte advieskosten VBA/CFA én het gegeven dat er nog geen formeel besluit genomen
is omtrent de fusie.
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Kernpunten Begroting VBA
• Vorig jaar was een tekort van EUR82.5k begroot om investeringen mogelijk te maken,
terwijl het tekort licht negatief is uitgekomen
• Continuering van hoogwaardige bijeenkomsten en publicaties en het faciliteren van
leden om kosteloos PE modules te volgen
• Dat gaat dit jaar gepaard met een begroting waarmee de opgebouwde reserves
aangewend worden ten gunste van onze leden
• Eenmalige advieskosten in verband met verdere uitwerking samenwerking CFA
OPBRENGSTEN
• Contributie: Voor komend jaar wordt een tenminste stabiel ledenbestand verwacht
• Bijeenkomsten: Continuering bijeenkomsten conform jaarplan
• Publicaties: Meerjarig gemiddelde als aanname voor advertenties in begroting
KOSTEN
• Bijeenkomsten: Continuering van hoogwaardige bijeenkomsten
• Bestuur: De financiële en juridische consequenties van een intensievere samenwerking
in verband met de verregaande fusiebesprekingen is nu ingeschat op EUR30k (vorig
jaar EUR20k begroot)
• PR + Marketing: Stand-alone zou een groter PR + Marketing budget vergen in
vergelijking met voorgaande jaren
• Doorbelasting PE: Kosteloze PE module voor leden. Tijdelijke regeling zodat VBA
reserves ten gunste van leden kunnen worden ingezet
CONCLUSIE
• Tekort bijna volledig uit hoofde van tijdelijk hogere kosten: doorbelasting PE, kosten
fusiebesprekingen, tijdelijk hogere marketing + ruim budget voor bijeenkomsten en
publicaties volledig wordt benut
Martijn Schoonhoven: Als je de eenmalige kosten weglaat hoe kom je dan uit?
Penningmeester: Dan kom je neutraal uit.
Robert Jan van Doorn: En wat is het tekort/overschot met de gefuseerde vereniging?
Penningmeester: Dat is nu nog niet helder. In de aanloop zal een begroting voor de
gefuseerde vereniging worden opgesteld en met de leden worden gecommuniceerd.
Robert Jan van Doorn: Wat gebeurt er met het vermogen van de VBA?
Penningmeester: VBA en CFA NL brengen een gelijk bedrag in als vermogen van de nieuwe
vereniging. Daarnaast zal de VBA een deel van zijn reserves inbrengen om de contributieverhoging van de eerste jaren te subsidiëren, om de doorontwikkeling van de VBA-opleiding
te financieren en om de PE-voucher te financieren. Voor het resterende deel wordt een
bestemmingsreserve gevormd voor zaken als onderzoek, scholarships en dergelijke.
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Kernpunten Begroting Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau
• Brede permanente educatie behoefte van leden en aandacht voor vraag-gedreven
opleidingen vergen een continue investering
• Investeringen in de nieuwe begroting ook gepland voor de verdere doorontwikkeling
van permanente educatie.
• Doorbelasting van PE modules voor leden gebeurt tegen kostprijs
OPBRENGSTEN
• Royalties: Projectie op basis van nieuw collegegeld, afdracht VU + studentenaantallen
• PE: Modules, losse blokken en educatieve bijeenkomsten conform begroting vorig
jaar (exclusief eventuele mogelijkheden van een nieuwe DSI Masterclass)
KOSTEN
• PE: brede PE behoefte van leden en aandacht voor vraag-gedreven opleidingen zorgen
voor extra kosten
CONCLUSIE
• Wederom ambitie om kosten te maken voor hoogwaardige PE modules
De penningmeester vraagt goedkeuring voor de begrotingen. De begrotingen worden
vastgesteld.
8. Herbenoeming bestuursleden
De vereniging mag verheugd zijn met de kwaliteit en de inzet van de bestuursleden in de
afgelopen periode, aldus de voorzitter. Er zijn drie bestuursleden die voor hun herbenoeming
staan. Zij stellen zich herkiesbaar. Tijdens de extra ALV op 7 december zal er een nieuwe
bestuurssamenstelling worden gepresenteerd. Tot die tijd (1 januari officieel), wellicht een
korte termijn, vraag ik u of u akkoord gaat met de herbenoeming van Bas Bosma, Gerben
Jorritsma en Melinda Rook. De vergadering gaat akkoord.
9. Toelichting stand van zaken fusieproces
De notulen van de ALV van 19 september liggen voor als vertrekpunt in het fusieproces. Er
komen vanuit de vergadering geen aanvullingen. De voorzitter is blij te herkennen dat de
leden het een uitgebreid en helder verslag vinden. Het wordt vastgesteld.
Op de website is een Vraag en Antwoord pagina met antwoorden op vragen die in de loop van
het fusieproces zijn gekomen Voor uw gemak zijn de vragen geclusterd naar onderwerp.
Sommige antwoorden zijn vrij uitgebreid omdat er veel uitgezocht is of omdat leden een
diepgaand antwoord zoeken.
Ook zijn de aangepaste concept statuten van de nieuwe vereniging (zoals ze gedeponeerd
gaan worden bij de KvK ter voorbereiding van het fusiebesluit) op de website gezet. De
verschillen met de huidige VBA statuten staan weergegeven.
De voorzitter vraagt of er nog openstaande vragen zijn. Verschillende leden benoemen
aandachtspunten; deze worden geadresseerd door het bestuur in de vraag en antwoordpagina.
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Wijziging van de opzet en structuur van de vereniging, vergt een 3/4 meerderheid van de
aanwezige leden om te stemmen. Een machtiging is mogelijk om een stem als lid te laten
meetellen tijdens de vergadering. Wordt er tijdens de extra ALV op 7 december voor de fusie
gestemd dan is formeel het besluit per 1 januari 2018 te fuseren.
De due diligence (het boekenonderzoek) op CFA NL laat geen onoverkomelijkheden zien,
wel enige latente belastingrisico's, maar die zijn er bij ons ook (op basis van DD van CFA NL
op VBA), hier gaan we afspraken over maken in een gezamenlijke overeenkomst.
Er is een goede bespreking geweest op 27 oktober met bestuursvertegenwoordiging van VBA
en EFFAS waarin we gezamenlijk het belang zien/onderstrepen voor het behoud van de
CEFA titel voor de houders. Praktische uitwerking gaat in de komende weken plaatsvinden.
De voorzitter belooft om met een geconsolideerde balans van VBA en CFA NL te komen.
Daarnaast komt er formele communicatie over de CEFA titel.
Lex van der Sommen: Hoe gaan we om met Engelse taal?
Voorzitter: Daar gaan we pragmatisch per bijeenkomst mee om. Daar waar het onderwerp
internationaal is dan Engels.
Bram Willem Schulte: Wat is de officiële taal in de nieuwe vereniging? Welke tekst is
beslissend bij dispuut tussen vertaling?
Voorzitter: Laten we uw zorgen wegnemen. We zijn in Nederland gevestigd. Juridisch geldt
het Nederlandse recht. We zullen deze aanscherping uitzoeken en meenemen.
We hebben te maken met internationale leden die alleen Engels spreken.
Harry Panjer: Als er een conflict is met CFA over de gedragscode waar moet ik dan zijn in
Nederland of de VS?
Voorzitter: Als er in Nederland een overschrijding is dan geldt het Nederlands recht. We
hebben onze eigen tuchtcommissie.
Bram Willem Schulte: Wat is de verhouding tussen de twee?
Jan Bertus Molenkamp: In de nieuwe vereniging ben je lid van CFA/VBA NL en lid van
CFAI.
Bram Willem Schulte: Kan de gedragscode juridisch ook doorwerken op basis van geschepte
verwachtingen?
Jan Bertus Molenkamp: Concrete vraag die ook op de website is opgenomen, kan ik in de VS
aangeklaagd worden? De Amerikaanse rechter kan zich niet beroepen op de gedragscode [dit
is geen recht]. Er is geen derde werking.
Robert Jan van Doorn: Een buitenlandse klant is een Amerikaanse klant, welk recht geldt er?
Jan Bertus Molenkamp: Het recht volgens het afgesproken contract.
Robert Jan van Doorn: De afwijkingen tussen onze gedragscode en de code of conduct
benoemen.
Voorzitter: Dat nemen we graag mee.
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De voorzitter kijkt vooruit, en benoemt de vervolgstappen. Op 1 november wordt het voorstel
voor de fusie met CFA Society Netherlands, de jaarstukken en de beoogde
bestuurssamenstelling van de gefuseerde vereniging bij de Kamer van Koophandel
gedeponeerd. Dit is weer een belangrijke stap voorwaarts in het fusieproces. Crediteuren
kunnen 4 weken lang hun eventuele bezwaren opwerpen. Na afloop van deze termijn kan dan
formeel op 7 december het fusievoorstel aan de ALV voorgelegd worden.
Er zijn door de vergadering een paar goede verdiepingsvragen gesteld die het bestuur graag
meeneemt en op de website zet en beantwoordt.
10. Rondvraag
Lex van der Sommen: Dit is de laatste ALV in deze vorm. Ik vraag het bestuur om de bijdrage
voor het diner te laten vervallen.
Voorzitter: Daar is welwillendheid voor aan deze kant van de tafel.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en betrokkenheid. De vergadering
wordt gesloten.

