
Hieronder mijn vragen voor de ALV op donderdag 30 september a.s. 
 
1. lustrum 2020  
In "Kort verslag" van de digitale ALV over het jaar 2020 wordt op pagina 2 bij het 4e punt gesteld dat 
het lustrum 2020 verschoven is naar 2021.  
mijn vragen: 
1.1.  Is dat - mede i.v.m. corona - haalbaar?   
2.2.  Welke voorbereidingen heeft de lustrumcommissie daartoe al gedaan en welke zal die daartoe 
nog gaan doen?     
 
2.  Kenniscentrum  
2.1.  Hoe functioneert het Kenniscentrum tot nu toe, m.n. in 2020 en 2021?   
2.2.  Welke effecten en/of resultaten heeft dat tot nu toen opgeleverd?   
2.3.  Zijn er aanleidingen om het Kenniscentrum te (re)activeren en, zo ja, welke?   
 
3.  ledenaantal  
Ook in 2020 blijkt het ledenaantal te zijn afgenomen.  
3.1.  Hoe staat het met de ledenwerving, acquisitie en sponsoring?   
 
4.  financiën: trustfonds Petian  
Bekend is dat vanaf aanvang  
a.   de Zwitserse beheerders van Petian ondanks forse aandrang vanuit de erfgenaam VVG niet of 
minimaal overgegaan zijn tot stortingen aan VVG;  
b. de beheerders elk jaar een groot bedragen uit dit trustfonds aan zichzelf uitkeren als honorering 
voor verrichte werkzaamheden; volgens mij is die honorering € 20.000 per jaar, wat mij gezien de 
weinige werkzaamheden hoog lijkt.   
4.1.  Wat is de hoogte van die honorering; is die in het legaat vastgelegd voor de (ook resterende) 
jaren, waarin Petian zal bestaan, en is de hoogte van die honorering wel of niet enkel gekoppeld aan 
de opbrengsten (rente en/of dividend?) van het vermogen van Petian?   
4.2.  Is er een kans dat bij continuering van die honorering van ca. € 20.000 per jaar dat het 
vermogen gaandeweg kleiner wordt?   
4.3.  Is er een kans dat het vermogen van Petian met name ten gevolge van de jaarlijkse honorering 
van ca. € 20.000 per jaar aan de Zwitserse beheerders gaandeweg wordt leeg getrokken, waardoor 
de mogelijkheid van stortingen aan erfgenaam VVG gaandeweg (nog) kleiner en uiteindelijk nihil 
wordt?    
4.4.  Wat zijn de bevindingen van de nieuwe (in 2020 gestarte) VVG-curator Willem Nijboer met de 
Zwitserse beheerders van trustfonds Petian?   
4.5.  Welke stappen worden al ondernomen of zullen genomen worden door VVG en/of zijn curator 
om stortingen van Petian te ontvangen: bijvoorbeeld periodiek (per jaar?) een vast bedrag of ad hoc 
na verzoek van VVG/curator een telkenmale overeen te komen bedrag?    
 
Met vriendelijke groet,  
Henk van Steennis  
 


