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Notulen ALV 3 november 2011 te Amsterdam. 
Opening van de vergadering geen op- en/of aanmerkingen over de agenda. 
Notulen van de vorige vergadering worden goed gekeurd. 
Voorzitter geeft verslag van de ALV van ACI International te Budapest. Aantal landen (62) en leden 
(12058)  en vertelt over het succes dat ACI Nederland heeft met de boeken die gesponsord zijn door 
Thomson Reuters en ACI NEDERLAND.  De boeken worden tijdens de jaarvergadering 
overhandigd aan  Manfred Wiebogen (Voorzitter ACI International) door Harry van Wolferen  
(Voorzitter ACI Nederland).  In Peking is begin maart een representative office geopend met brede 
steun uit de Chinese financiële wereld. Er is een vraag uit China of de boeken van Lex van der 
Wielen vertaald kunnen worden in het Chinees, Lex kijkt of dit mogelijk is. 
De penningmeester geeft uitleg over de cijfers, dit jaar extra hoog vanwege de kosten  van het DSI; 
IT beheer (nieuwe website) en de jaarvergadering in Budapest. De voorzitter van de kascommissie 
Peter  Noorthoek  geeft met instemming van de vergadering décharge aan de penningmeester. 
De penningmeester vraagt aan de vergadering om nieuwe namen voor de kascommissie: de leden, 
die zich aanmelden zijn: A.T.F. Kors (Anton) ;  P.M. Jongmans (Peter) en als reserve Ch. Dekker 
(Chantal) 
2 bestuursleden treden af: Jos Bergman en Harry van Wolferen zijn beide niet herkiesbaar. Jos 
wordt bedankt voor zijn inzet en wordt door de vergadering tot lid voor het leven benoemd. Harry 
van Wolferen is sinds 2009 al erevoorzitter. De voorzittershamer wordt overgenomen door Hans 
Daamen van de Rabobank. Met instemming van de vergadering worden de nieuwe leden in het 
bestuur benoemd  te weten: Mevrouw Céline da Silva (ABNAMRO);  Hugo Berkhout (Delta Lloyd 
bank); Patrick Clous (Florint bv) en Sarmad Habib (Min. van Fin). 
De nieuwe samenstelling van het bestuur:  
Voorzitter:   Hans Daamen 
Secretaris:   Huib Verbeek 
Penningmeester: Hugo Berkhout 
Bestuursleden:  Celine da Silva, Patrick Clous, Ernst Holzken, Sarmad Habib 
 
Adviseurs:   Michiel Scholten, Simon Vermeer, Charlotte Selderbeek 
 
De evenementen van het afgelopen jaar waren wederom een succes. De boottocht georganiseerd 
door Charlotte werd druk bezocht.   De ACI forecasting game had 39 deelnemers,  de winnaar was 
Edwin Touw van Wallich & Matthes;  2de prijs  Joris Moulin Bank Mendes Gans en de 3de prijs 
voor Chantal Dekker Rabobank. De prijzen werden uitgereikt door Hans Daamen daar Simon 
Vermeer verhinderd was. De bijeenkomst in het beursgebouw met het DSI werd redelijk bezocht en 
als laatste was er een bijeenkomst bij Reuters over de gevolgen van de nieuwe kapitaalsregels en de 
gevolgen  die deze regels hebben op de vastlegging van financiële producten in de balans. Voor het 
nieuwe jaar staan de volgende evenementen op de agenda: ACI forecasting game Simon Vermeer;  
Boottocht  Charlotte Selderbeek;  Golfdag/middag  Michiel Scholten en Charlotte Selderbeek.  
Professionele avond door het bestuur. Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2012 Beursgebouw . ALV 
begin november 2012 door het bestuur. 
 
Voorzitter geeft informatie over de stand van zaken met het DSI. Het DSI is op dit moment bezig  
met een update van hun systemen, als dit klaar is krijgen wij eigen registers waar werknemers van 
banken op de afd. Treasury geregistreerd kunnen worden. Toelatingseisen worden nog bekend 



gemaakt. Op dit moment wordt er een functiecommissie samengesteld, leden zijn werknemers bij de 
(groot) banken. Het bestuur hoopt de registers dit jaar nog in gebruik te kunnen nemen. 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter bedankt de aanwezigen en opent de borrel. 
 
 
 
	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
 
  


