Notulen meeting 1 Vakgroep
Accountancy Visionplanner (VAV)
03112015 van 19:00  22:30 uur in ‘Het Bergpaviljoen’ te
Amersfoort

Uitgenodigd en aanwezig:
Dirk ter Harmsel (DH), Wilco Schellevis (WS), Robert Lammerts (RL), John Weerdenburg
(JW), Bart Schraven (BS), Gert Kwetters (GK), Rindert Veltman (RV) (notulist)

Opening
Gert opent de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

1.1 Verwachtingen VAV
Gert geeft een toelichting op wat de rol van de Vakgroep Accountancy Visionplanner (VAV)
is. De beoogde leden van de VAV zijn: Robert Lammers, John Weerdenburg, Dirk ter
Harmsel en Wilco Schellevis. Alle beoogde leden van de vakgroep stellen zich voor en
accepteren de zitting in de VAV. 
Hiermee is de Vakgroep Accountancy Visionplanner
een feit.
Besluiten:
 De VAV is onafhankelijk en om die reden geen hebben er geen medewerkers van
Visionplanner zitting in de vakgroep.
 De VAV heeft nadrukkelijk een adviserende rol.
 Doelstelling van de VAV is op highlevel de processen goed in kaart brengen en de
vaktechnisch inhoudt beoordelen.
 Als er meer uitvoerende werkzaamheden worden gevraagd, mag dit worden
gedelegeerd aan collega’s van kantoor (de zogenaamde backbench).
 De VAV houd rekening met administratiekantoren.
 Uitgangspunt is: wettelijk minimum. Als je meer wilt doen, mag dat.
 Dirk ter Harmsel wordt de voorzitter van de VAV
 Rindert Veltman faciliteert de vakgroep en fungeert tevens als linkingpin tussen VAV
en Visionplanner.
 De VAV krijgt een eigen plaats op de website van Visionplanner. De website bevat
onder andere een overzicht van de leden een sectie waar de verrichtingen van de
VAV voor iedereen zichtbaar worden (notulen, opgeleverde adviezen, opgeleverde
documenten).
 De VAV krijgt een eigen email box. Rindert Veltman filtert de emails en zet deze ter
beantwoording uit aan de VAV leden. Een FAQ is (nog) niet gewenst.
 Proactief wijzigingen in regelgeving en ontwikkelingen in branche delen.

1.2 Mogelijkheden elektronische handtekening
Niet behandeld in de vergadering

1.3 Accorderen in diverse processen
Niet behandeld in de vergadering

1.4 Welke documenten dienen te worden ondertekend
Niet behandeld in de vergadering

1.5 en 1.6 Handboeken Visser & Visser en Van Hoek
Accountants
Bij Visser & Visser en Van Hoek Accoutants worden de handboeken op onderdelen
herschreven zodat dit word afgestemd op de Visionplanner werkwijze. Dit is tevens de basis
voor het ‘Visionplanner Handboek’ wat kantoren kunnen gaan toevoegen aan hun
bestaande handboek.

WVTTK
Bart Schraven heeft 2 vragen:
 Hoe omgaan met de ondertekening van de samenstellingsverklaring:
De discussie heeft geleid tot vooralsnog niet ondertekenen met beroepscertificaat
(niemand heeft die nu), maar met documentsigning zoals Alfa Accountants dat op dit
moment toepast.
 Hoe moet de brugstaat er uit zien:
Afgesproken is dat Bart hiervoor een voorstel naar Wilco stuurt ter validatie.

Sluiting
Om ca. 22:30 uur sluit de Gert de vergadering.

Veenendaal, 5 november 2015
Rindert Veltman
Notulist

Actielijst
Actie

Actiehouder

Deadline

Status

Website (deel) VAV inrichten

RV

Open

Demo omgeving John Weerdenburg aanmaken

RV

Open

John Weerdenburg de applicatie demonstreren

RV

Open

Verbazingslijstje opstellen

JW

Open

Datum plannen volgende meeting (via
datumprikker)

RV

Open

Feedback voorbeeld brugstaat

WS

Open

