
 

 
 

JAARVERSLAG 2018/2019 VAN DE SECRETARIS 
Samenstelling secretariaat 
Gedurende het bestuursjaar 2018/2019 is de functie van secretaris binnen het bestuur vervuld door Albert 
Stoter. 
 
Sinds juni 2017 wordt het bestuur tot grote tevredenheid ondersteund door Petra Bom. 

De taken van het secretariaat betreffen met name: 

• Interne en externe communicatie van de BKZ, o.a. door middel van de website en de digitale 
nieuwsbrief; 

• Het organiseren, voorbereiden en notuleren van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen; 
• Ondersteuning van de Jury voor de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar; 
• Ondersteuning bij het organiseren van evenementen.  
• Algemene secretariaatswerkzaamheden rondom de evenementen, ledenadministratie en financiële 

zaken. 
 

Bestuursvergaderingen 
In het bestuursjaar 2018/2019 is het bestuur 10 maal bijeen geweest.  De bestuursvergaderingen 
vonden in principe plaats op de derde donderdag van de maand, behalve in de maanden juni, juli 
en augustus. De bestuursvergadering worden meestal aansluitend aan de BKZ businessborrel 
gehouden in The Lux. 

• Punten welke dit jaar onder andere op de agenda stonden: 
•  BIZ Trekkersveld 
• Verkiezing van de Ondernemer van het Jaar 
• Flevopenningengala 
• Bestuurssamenstelling 
• Mogelijke vestiging van een crematorium op het Trekkersveld 
• Overleg met B&W 
• Participatie in Stichting Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde (VBZ) 
• Ledenbijeenkomsten en –evenementen 
• Ledenwerving 
• Floriade 2022 
• Ontwikkelingen rondom Airport Lelystad 
• De Diamant van Midden-Nederland 



 

 
Ledenbestand en –acquisitie 
De omvang van het ledenbestand is een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur. Om onze belangrijkste 
doelstelling, het behartigen van de belangen van het Zeewolde bedrijfsleven, goed te kunnen uitvoeren is 
het van het grootste belang dat wij namens het Zeewolder bedrijfsleven kunnen spreken. 
 
Het aantal leden is dit jaar per saldo met tien leden afgenomen. Per 30 september 2019 bedroeg het 
aantal leden 141 t.o.v. 151 per 30 september 2018. 

 

Ledenbijeenkomsten 
In het afgelopen verenigingsjaar, naast de maandelijkse borrels in The Lux, de volgende ledenbijeenkomsten 
georganiseerd: 

 
24 oktober 2018 Bedrijfsbezoek bij gevangenis Lelystad 

 
15 november 2018 Verkiezing Ondernemer van het jaar 2018 in de Verbeelding 

14 december 2018 ALV en kerstdiner bij Dorhout Mees 
 

10 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie en bekendmaking Ondernemer 
van het jaar 2019 in de The Lux 
 

    7 februari 2019 Bedrijfsbezoek Bij de Ondernemer van het jaar 2019, Larsen & Buhl 

6 maart 2019 Lunchlezing in De Verbeelding door Johan van Peperzeel: “40 jaar 
ervaring in duurzaam ondernemen” 
 

28 maart 2019 Trekkersveldborrel 
 

14 april 2019 Flevopenningengala in de Noord-Oost Polder 
 

7 juni 2019 Voorjaarsevenement – De jongens tegen de meisjes 
 

11 juli 2019 Trekkersveldborrel 
 

5 september 2019 Bedrijfsbezoek met raadsleden bij Sportcentrum Zeewolde 
 

18 september 2019 Miljoenenontbijt 
 
 
 
 

  



 

Vooruitblik komend jaar 
Belangrijke aandachtspunten voor het bestuur in het jaar 2019/2020 zullen zijn: 

• Opvolging geven aan de BIZ Trekkersveld, of een aanvaardbaar alternatief daarvoor 

• Betrokkenheid van Zeewolder ondernemers bij Floriade 2022. 

• Ledenacquisitie, o.a. door: 
o Samenwerking met andere organisaties 
o BKZ Business borrel 

 
• Samenwerking met omliggende bedrijfskringen 
• Bedrijfsbezoeken 



 

Samenstelling Bestuur 2020 
Angela Huckriede is na zes jaar bestuurslidmaatschap aftredend en niet herkiesbaar. 
 
Luuk Salomons en Linda Pelser zijn inmiddels al drie jaar lid van het bestuur en dus aftredend. 
Beiden zijn echter wel herkiesbaar voor een tweede periode van drie jaar. 

Ervan uitgaande dat zij weer herkozen zullen gaan worden, zal het bestuur in het komende 
jaar als volgt zijn samengesteld. 
 

Voorzitter Luuk Salomons 
Penningmeester Albert Stoter 
Secretaris Cora Achterberg 
Evenementen Linda Pelser 
Trekkersveld George de Greef 
Algemeen Jeroen Kaspers 
Algemeen (Vacature) 
 
Eind 2020 zijn de volgende bestuursleden aftredend: 

• Albert Stoter (niet herkiesbaar) 
• George de Greef 


