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De ledenvergadering van de NA heeft ingetemd met de
verkleining van het etuur van dertien naar zeven leden.
Daarnaat gaf het etuur een toelichting op de plannen voor de
nieuwe governancetructuur van de NA.
Het NA-etuur etond ind de fuie tuen NIVRA en NOvAA
uit dertien leden. Ze daarvan verlaten nu het etuur; de zeven
overgeleven leden vormen een tranitieetuur. Uiteindelijk i het
doel om op een etuur van vijf leden uit te komen. Dat vraagt echter
een wetwijziging. De NA hoopt dat een dergelijk etuur in 2020
kan aantreden.
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Na een dicuie temde uiteindelijk driekwart van de aanwezige
leden in met de verordening voor verkleining van het etuur. NAvoorzitter Marco van der Vegte i verheugd met de uitkomten van de
ledenvergadering. "Het i goed dat de leden deze tap nu zetten.
Oude machttructuren zijn ingeruild voor de ontwikkeling van de
eroeppraktijk en het teviger oppakken van de maatchappelijke
rol van de accountant. De vernieuwing van het vak kan daarmee met
volle kracht worden doorgevoerd."
De ze leden die heen eloten hun etuurzetel op te geven zijn
Maurice uij, Marc Hogeoom, Tineke Mulder, Roelof-Jan mit,
dward piegel en Marianne van der Zijde. Naat de keuze voor een
kleiner etuur temde de ledenvergadering ook in met een
wijziging van de Verordening op de kwaliteiteoordelingen, die met
name relevant i voor RA-leden.

Nieuwe tructuur
Het kleinere etuur en de opzet van een nieuwe
verenigingtructuur vormen een uitwerking van de viie die i
vatgelegd in de Vernieuwingagenda van de NA. Daarmee werd
eerder dit jaar al ingetemd door de leden. In de nieuwe tructuur
gaan NA-leden zich ander organieren, lang inhoudelijke en
trategiche thema’, in plaat van op ai van klaieke
repreentatie via de ledengroepen. Leden krijgen in de nieuwe
tructuur meer autonomie en er i veel aandacht voor de
ontwikkeling van het eroep en de eroepeoefenaar. Ook het
lolaten van de ledengroeptructuur vraagt om een wetwijziging.
Het komende jaar werkt de NA de verenigingtructuur amen met
de leden verder uit. ij de uitwerking wil de eroeporganiatie meer
dan duizend leden etrekken, door het organieren van een fore
reek 'toekomttafel'.

Online temmen mogelijk
De NA maakte daarnaat ekend dat het miniterie van Financiën
intemt met het doorvoeren van een wetwijziging die online
temmen ij de ledenvergadering mogelijk moet maken. In het
regelmatig overleg tuen NA en het miniterie i aandacht
gevraagd voor de wen om digitaal te kunnen temmen en zo meer
leden ij de eluitvorming te etrekken.
De huidige Wet op het accountanteroep gaat uit van temmen
tijden de ledenvergadering zelf, du i een wetwijziging nodig. Dat
traject i nu in gang gezet; de NA hoopt dat ook die wetwijziging in
2020 gerealieerd kan zijn.
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De inrichting van de 'deign la' van de NA i
vrijwel rond. Voor de drie deign la, die werken
aan de inrichting van facultie, communitie en
'fellowhip' van de organiatie, zijn kerngroepen
ingericht. Ook de opdrachtformulering i
vatgeteld, zo meldt de NA. 
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Governance NA naar fae
'deign la'
Met de creatieve conferentie van 17 juni jl. heeft de
NA de eerte fae van de nieuwe governance van
de eroeporganiatie afgerond. Vanaf 28 juni
wordt vanuit 'deign la' verder gewerkt aan de
etuurlijke inrichting. 
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Creatieve conferentie: van NA
Open naar 'deignla'
Al afronding van de reek NA Open-eie
organieerde de NA, voorafgaand aan de
ledenvergadering, een 'creatieve conferentie'. In de
Rijtuigenlood in Amerfoort preenteerde de
eroeporganiatie een 'pooroekje' voor het
vervolgtraject. 
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NA-ledenvergadering:
voorzitter pleit voor meer
poitivime
NA-voorzitter Marco van der Vegte pleitte in de
algemene ledenvergadering van 17 juni voor meer
optimime en poitiviteit in de accountanc. "r
wordt een eetje te veel geomerd en gemopperd
in onze eroepgroep". 
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NA Open: veel input van leden
voor creatieve conferentie
De reek ijeenkomten in het kader van de NA
Open-campagne eindigt op 8 juni. Inmiddel
heen honderden leden de ijeenkomten
ezocht. De NA heeft aangegeven door te willen
gaan met het 'Open'-concept, ook na de creatieve
conferentie van 17 juni. 
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