
 

Notulen NAVA ledenvergadering 

Datum: 7 december 2011  

Plaats: Avila Beach 

Tijdstip: 17.00 uur  

 

Bestuur: 

Aanwezig: Anthony C. Cijntje (AC), Geomaly Martes (GM), Edwin de Vries (EdV), Eric 

Vesseur (EV), Victor Bergisch (VB) Erik Groeneveld (EG),  

Afwezig; Noraida Emer (NE)  

Aanwezige leden: afgetekend op de ledenlijst (24 personen): Jena Erens-Theunissen, Kessler 

Ersilia, Roselyn Jobse-Jesserun, Erik van Engelen, Patrick Aberson, Frank Groenewegen, Pieter 

van de Berg, Andre Delger, Liliana Garcia, She-Lamie Anodon, Karen Crampatanta, Ranil Korf, 

Kris Velonza, Peter Bongers, Eric Matroos, Halder Lam, Ruthsela Faneyte-Emer, Tonnie 

Rossen, Rob Bremer, Rolf Verdaasdonk, Gisene Schorea, Gino Campbell, Rudolf Doran en 

Gianni Schob.   

 

 

Agenda 
1.        Opening  

2.        Behandeling Notulen ALV d.d. 17 december 2009  

3.        Mededelingen  

4.        Activiteitenverslag  

5.        Financiële verantwoording en rapport kascommissie  

6.        Goedkeuring financiële verantwoording en decharge aan het bestuur  

7.        Rondvraag  

8.        Aftreding huidig bestuur  

9.        Benoeming verkiezingscommissie  

10.      Verkiezing nieuw bestuur: voorzitter en overige bestuursleden  

11.      Mededelingen nieuw bestuur  

12.      Sluiting  

 

 

Notulen 

1.        Opening  

17.00; de vergadering wordt door de voorzitter AC geschorst tot 17.30; wegens late binnenkomst 

van leden 

 

2.        Behandeling Notulen ALV d.d. 17 december 2009  

Er zijn geen schriftelijke notulen van 17 december 2009 beschikbaar; deze worden door de 

voorzitter mondeling doorgenomen. 

 

3.        Mededelingen  

Geen 

 

4.        Activiteitenverslag afgelopen periode 



 

- krantenartikel om de reikwijdte van de werkzaamheden van accountants uit te leggen 

- 14-6-2011 webmeeting met het NBA bestuur 

- overleg BES toezicht 

- overleg MOT; MOT heeft website gelanceerd 

- overleg FATF 

- Vera/Vedaa congress 

- Overleg Vedaa / Vera 

- Weinig contact met Una en ICUC over RA opleiding 

 

Uit de zaal: 

 

- RA opleiding is zeer belangrijk 

 

5.        Financiële verantwoording en rapport kascommissie  

Het opgestelde financiële verslag wordt uitgedeeld en besproken door de penningmeester VB.  

Inkomsten bestaan uit: bijdragen Nivra en profitshare cursussen. 

Over de afgelopen jaren is er geen geld ontvangen. Het nieuwe bestuur wordt geadviseerd om 

hierover in contact te treden met het NBA. 

De kascommissie bestaand uit de leden Kessler Ersilia en Halder Lam doen verslag van hun 

bevindingen en adviseren de ledenvergadering de jaarrekeningen 2009 en 2010 vast te stellen. 

Victor Bergisch heeft aangegeven het jaarverslag 2011 te gaan opstellen. 

 

Uit de zaal: 

- Is de Nivra verplicht te betalen?; Nivra wil rekening/verantwoording over de bijdragen. 

 

6.        Goedkeuring financiële verantwoording en decharge aan het bestuur  

Door middel van handopsteking wordt de financiële verantwoording geaccepteerd door de leden 

en decharge verleend aan het bestuur.  

 

7.        Rondvraag  

Geen  

 

8.        Aftreding huidig bestuur  

Het bestuur wordt bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren 

 

9.        Benoeming verkiezingscommissie  

Wegens praktische redenen is dit in punt 10 meegenomen. 

 

10.      Verkiezing nieuw bestuur: voorzitter en overige bestuursleden  

Voorzitter AC stelt voor de 5 kandidaten als nieuw bestuur te aanvaarden. 

Vanuit de zaal wordt dit met algemene stem aanvaard. 

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit:  

1. Patrick Aberson (Ernst &Young) 

2. Peter Bongers (MCB) 

3. Erik van Engelen (Cft) 



 

4. Andre Delger (KPMG) 

5. Edwin de Vries (Twinfield Caribbean BV) 

 

Na overleg wordt de heer Peter Bongers unaniem als voorzitter gekozen. 

 

11.      Mededelingen nieuw bestuur  

Het nieuwe bestuur stelt zich voor,  waarbij de volgende actiepunten worden gepresenteerd: 

- RA opleiding 

- Accountantswetgeving 

- Communicatie met de leden. 

- De begroting en het jaarplan dienen op korte termijn te worden gepresenteerd aan de leden. 

 

12.      Sluiting vergadering 18.30 

 


