Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Belastingwetenschap
Datum: 3 juli 2019
Plaats: Hotel Babylon Den Haag
Tijdstip: 16.00u
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.
2. Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter meldt dat mevrouw Van Hilten heeft aangegeven het bestuur te willen verlaten
wegens drukke andere werkzaamheden. Voorgedragen wordt mevrouw Ange Beukers, lid van de
Hoge Raad. De voorzitter vraagt om goedkeuring van deze benoeming. De vergadering is akkoord.
Mevrouw Van Hilten wordt bedankt voor haar werkzaamheden.
De voorzitter meldt dat de heer Poolen het bestuur eveneens wenst te verlaten. Er wordt voor hem
nog gezocht naar een opvolger. Tijdens de volgende ledenvergadering wordt een kandidaat
voorgedragen.
De voorzitter geeft aan dat de jongerenbijeenkomst, die dit voorjaar gehouden is, zeer succesvol is
verlopen en veel enthousiaste reacties heeft opgeleverd. Er zal voortgang worden gemaakt met de
activiteiten ten behoeve van de jongeren.
3. Mededelingen van de secretaris/penningmeester
De secretaris bericht dat er momenteel 1197 leden zijn. Sinds 1 januari zijn er 19 nieuwe leden.
Daarnaast meldt hij dat momenteel 7 dissertaties zijn ingebracht en behoeve van de dissertatieprijs.
4. Aanneming nieuwe leden
De vergadering is akkoord met de nieuwe leden.
5. Goedkeuring jaarrekening
De penningmeester licht de jaarrekening toe. Er zijn geen bijzonderheden. De vergadering is akkoord
met de jaarrekening en verleent de penningmeester decharge.
6. Statutenwijziging
De voorzitter licht de voorgenomen statutenwijziging toe aan de hand van het overzicht/toelichting
zoals geplaatst op de website waar ook de concept notulen zijn opgenomen. De voorzitter vraagt of
er vragen en/of opmerkingen zijn. Er zijn geen vragen/opmerkingen. De voorzitter vraagt of de
vergadering akkoord is met de voorgenomen statutenwijziging. De voltallige vergadering is daarmee
akkoord.
De voorzitter verzoekt de vergadering ermee akkoord aan de secretaris volmacht te geven de
statutenwijziging te passeren. De vergadering is daarmee unaniem akkoord.
7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8. Sluiting huishoudelijk gedeelte
De voorzitter sluit het huishoudelijk gedeelte. Vervolgens vangt het wetenschappelijke gedeelte aan.
Daarvan wordt een afzonderlijk verslag gemaakt.
Gouda, 3 juli 2019
Prof. dr. P.H.J. Essers
voorzitter

Prof. dr. P. Kavelaars
secretaris/penningmeester

