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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de DACT op 7 april 2021. 

 

 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de digitale vergadering en heet de deelnemers van harte welkom. Helaas 

kan deze vergadering als gevolg van de COVID19-beperkingen niet fysiek plaatsvinden. 

 

2. Goedkeuring van het verslag van de ALV d.d. 9 maart 2020  

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Bespreking jaarverslag 2020 

Het digitale jaarverslag is zeer enthousiast ontvangen door een groot aantal leden. Het leidt niet 

inhoudelijke opmerkingen. 

 

4.  Financiën 

Het financieel verslag 2020 en de begroting voor 2021 worden ongewijzigd goedgekeurd en 

vastgesteld. De contributie blijft gehandhaafd op Euro 175,00 excl. BTW. 

 

5.  Benoeming Arnold Salverda tot erelid DACT. 

Het bestuur stelt voor om Arnold Salverda het erelidmaatschap van DACT toe te kennen op 

grond van zijn verdienste voor de vereniging en in het bijzonder de totstandkoming van de RT-

opleiding. Arnold was de initiatiefnemer van en deelnemer aan de gesprekken tussen Trema, TIP 

en NVVT over de vorming van één Nederlandse treasuryvereniging hetgeen in 1996 beklonken 

werd.  

Hij nam zitting in het oprichtingsbestuur van DACT. Hij was zes jaar bestuurslid waarvan hij de 

laatste drie jaar de voorzittersrol vervulde. Na zijn bestuurslidmaatschap heeft hij ook nog 4 jaar 

deel uitgemaakt van de Raad van Advies van de DACT. 

Arnold was eveneens samen met Theo van der Nat initiatiefnemer voor de oprichting van de 

Stichting Register Treasurer (SRT), eigenaar van de titel Register Treasurer en was vele jaren lid 

van het curatorium van de RT-opleiding waar hij een belangrijke bijdrage leverde aan het 

curriculum van de RT-opleiding. 

Het bestuur is van mening dat deze wapenfeiten een erelidmaatschap verdienen. De 

vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoeming. 

 

6. Benoeming leden Raad van Advies 

Aftredend en niet herkiesbaar is Leon Merkun. Hij heeft de maximale zittingsperiode van vijf jaar 

als lid van de Raad van Advies vervuld. Leon was eerder 6 jaar bestuurslid is en heeft zich met na 

zeer verdienstelijk gemaakt als lid van het Treasury Beursteam van DACT. Na ruim 11 jaar nauwe 

betrokkenheid bij DACT zullen wij zeker missen en hopen hem nog bij veel toekomstige DACT-

bijeenkomst te blijven ontmoeten.  

 

7. Bestuursverkiezing/bestuurssamenstelling 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Mieke Boon, Bart-Jan Roelofsz, Ernst Vasbinder. Ernst en Bart 

Jan hebben beiden de maximale termijn van 6 jaar uitgediend waarbij zij respectievelijk ook de 
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functie van voorzitter en vice-voorzitter hebben vervuld. Mieke heeft besloten zich na 3 jaar niet 

meer herkiesbaar te stellen. Het bestuur is de uittredende bestuursleden zeer erkentelijk voor 

hun bijdrage voor DACT. Het bestuur en de Raad van Advies zullen in besloten kring afscheid van 

hen nemen. 

Het bestuur draagt vier kandidaten voor:  

Richard Blokland - Corporate Treasurer NewCold 

Olga Gayevskaya - Director Treasury Operations VEON 

Quirijn Heslinga - Treasury Manager Heineken 

Dagmara Kowalska - Head of Treasury UNIT4 

 

Aftredend en herkiesbaar is Joan Schutte. Het bestuur stelt voor om hem voor een tweede 

periode van 3 jaar te herbenoemen. 

 

De vergadering stemt in met alle voorgestelde benoemingen. 

 

8. Presentatie Talk-to-the-Treasurer-campagne/website 

In Nederland werken ruim duizend financiële professionals in een treasurygerelateerde functie; 

wereldwijd gaat het om een veelvoud. Met hun vakinhoudelijke kennis en expertise vormen zij 

de backbone van de financiële huishouding van bedrijven en organisaties. Toch blijkt het 

vakgebied (en de carrièremogelijkheden) bij velen onbekend. Niet alleen extern, bijvoorbeeld bij 

young talent, maar ook intern, in organisaties zelf. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om in 

de komende jaren het Treasuryvak meer in de in de schijnwerpers te zetten. Vandaar de Talk-to-

the-Treasurer-campagne. Met deze campagne willen we zowel de treasuryfunctie als de 

treasuryprofessional meer bekendheid geven en tegelijk zichtbaarder maken binnen 

organisaties. Hoe?  

 

Fase 1 2021 - 2022 

• Ontwikkeling contentrijke website met daarop interviews, storytelling, etc.  

• Ontwikkeling van animaties Wat doet de Treasurer? / Treasury voor dummies 

• Benaderen mediapartners  

• Digitale checklist opstellen: wanneer de treasurer in te schakelen? 

• Interviews / artikelen produceren  

 

Fase 2 2022 –2023 

• Inventarisatie Hogescholen en Universiteiten  

• Overleg plannen Hogescholen en Universiteiten 

• Benaderen studieverenigingen / organiseren studentendag 

• Interviews / artikelen produceren  

• Round Table 1 

• Ambassadeurschap leden: LinkedIn-tekst voor leden 

 

9. Rapportage 

 

• Commissie Vaktechniek 

• Erwin Bastianen, voorzitter van de Commissie Vaktechniek, geeft een toelichting op de 

activiteiten van de CVT in 2020 zoals: 

• De dagelijkse coronanieuwsbrief ism EACT maart/april 2020 

• Uitgave kwartaalnieuwsbrief over regelgeving en andere relevante ontwikkelingen op het 

vakgebied. 

• Delen van publicaties via openbare DACT LinkedIn-pagina 

• Organisatie PEP-sessie Vaktechniek, en webinars inzake COVID-19 impact en IBOR-reform. 
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• In 2020 is een gezamenlijk onderzoek met RT-opleiding gestart naar de kwaliteit van credit 

rating met de inbreng van een expertpanel bestaande uit DACT-leden 

• In 2020 is er namens de DACT/ EACT deelgenomen inzake de volgende consultaties: 

o EC – Sustainable Finance 

o EC – AML/ KYC 

o EC – Retail Payments 

o ECB – Digital Euro 

o EC – Benchmark Regulation 

Educatiecommissie 

De voorzitter van de Educatiecommissie, Joan Schutte geeft een overzicht van de 

activiteitenplanning voor 2021: 

• 15 april Leergang Internationaal Cash Management VU 

12 mei Leergang Fundamentals of Treasury Management VU  

• 9+10 september DACT 25 jaar! Hotels van Oranje 

• 25+26 november Treasury Beurs 

 

PM 

• Diner t.g.v. uitreiking DACT Treasury Award 

• Crash Course Project Management 

• Professionele Ethiek voor Treasurers 

 

 

Young Treasurers 

De voorzitter van de Commissie Young Treasurers, Bart Verweij, geeft aan dat de zeer populaire 

jaarlijkse bootcamp als gevolg van COVID-19-beperkingen helaas geen doorgang heeft kunnen 

vinden. Als alternatief is een digitale quiz “Travel around the world” georganiseerd wat natuurlijk 

minder dynamisch was dan de Bootcamps maar niettemin toch een mooie netwerkgelegenheid 

voor de Young Treasurers binnen DACT. 

 

 

Platform Interim Treasurers (PIT) 

Ook het PIT heeft nog geen activiteiten op de planning staan voor 2021. 

De voorzitter van het PIT bendrukt dat de PIT-bijeenkomsten niet alleen voor interim treasurers 

openstaan maar voor alle leden van DACT. Het PIT vindt het wel belangrijk om tijdens iedere 

bijeenkomst een onderwerp aan de orde te stellen dat specifiek het belang van de ZZP-er 

behelst. Suggesties zijn van harte welkom. 

 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Voorzitter:      Secretaris: 


