
 

 

 
Datum: Vrijdag 14 december 2018 
Locatie: Dorhout Mees, Biddinghuizen 
 
 

Algemene Ledenvergadering Bedrijfskring Zeewolde 2018 

Notulen opgesteld door: Petra Bom 

1.  Opening door de Voorzitter 
- Luuk Salomons 

 
Omdat er diverse nieuwe leden aanwezig zijn bij de vergadering, stelt Luuk de 
bestuursleden voor met hun functie binnen het bestuur. 
 

2.  Vaststellen notulen  
- Algemene Ledenvergadering 15 december 2017 

 
Geen opmerkingen, de notulen is bij deze vastgesteld. 
 

3.  Strategie 2019 door de voorzitter 
Op 14-1-2019 heeft het bestuur een brainstorm sessie gepland, waar de volgende 
punten aan de orde komen: 
• Welke toegevoegde waarde creëert  de BKZ voor de Zeewolder ondernemers? 
• Hoe maakt de BKZ dat goed zichtbaar? 
• Hoe kan de BKZ de onderlinge samenwerking en betrokkenheid intensiveren? 
• Hoe creërt de BKZ meer verbinding tussen de ondernemers? 
• Hoe kan de BKZ het aantal aangesloten bedrijven laten groeien? 
• BIZ 
• Communicatie community 
 
Luuk licht bovenstaande punten kort toe en geeft het woord aan Wim van den 
Noort voor extra toelichting: 
Achter de schermen wordt er veel lobby gedaan voor de BIZ. De vorige is mislukt 
en in 2019 gaan we een nieuwe poging doen, vanwege het belang en het goede 
gevoel dat we erbij hebben. We hebben de steun van de gemeente hiervoor nodig. 
Communicatie platform Chainels is voor het centrum een jaar geleden 
geïmplementeerd. Nu is er de gedachte (nog geen besluit) om dit middel eerder 
dan de BIZ in te zetten om BIZ voor elkaar te krijgen. 
 
We doen veel aan de achterkant en participeren in diverse projecten en 
bijeenkomsten om onze stem te laten horen. Bijvoorbeeld zijn we aanwezig bij de 
luchthavengesprekken. Een week geleden was er ook weer een bijeenkomst, waar 
20 BK’s vertegenwoordigd waren, waaronder de BKZ.  
Er komt een nieuwe Provinciale Staten. Gemeentebelang en economisch belang 
lopen gelijk op. 

4.  Verslag van de secretaris 
- Jaarverslag – Albert Stoter 

 
Albert licht het verslag van de secretaris toe. Hij leest niet het hele verslag voor, 
maar haalt er een aantal punten uit, zoals: 
- Welke werkzaamheden doet het secretariaat (o.a. communiceren van en naar 
leden, notuleren, ondersteuning van jury OvhJ, ondersteuning organisatie 
evenementen en algemene secretariaatswerkzaamheden) 
- Maandelijkse bestuursvergadering zijn verplaatst van maandag naar donderdag. 
Aansluitend aan de borrel bij The Lux. 



 

 

- Afgelopen jaar stonden een aantal onderwerpen centraal op de agenda van de 
bestuursvergadering, enkele voorbeelden: BIZ Trekkersveld, bestuursleden en 
wisseling, Flevopenningen, etc.  
Zie voor overige punten het verslag van de secretaris. 

 
5.  Verslag van de penningmeester - Angela Huckriede 

- Resultaten verenigingsjaar 2017-2018 
- Vaststellen begroting 2018-2019 
- Rapportage kascontrolecommissie 
- Dechargeverlening penningmeester en bestuur 
- Benoeming nieuw kascontrole-commissielid 
 
Angela licht het verslag van de penningmeester toe. Op 19 november heeft de 
kascontrolecommissie de controle uitgevoerd.  
 
De kascontrolecommissieleden worden aangesteld voor 2 jaar en ieder jaar wisselt 
er één persoon. Dit jaar stopt Henry Doornekamp en hij wordt vervangen door 
Rob van Puffelen. Patrick Kappenburg is het tweede kascontrolecommissielid. 
 
Vragen: 
Mariëlle Ducaat: Wat is het verschil tussen kleine en grote lidmaatschappen en 
waarom is de grens 10 FTE. 
Antwoord van dhr. Gerssen die bestuurslid was toen dit is besloten: In die tijd 
werd het BKZ lidmaatschap vaak opgezegd door kleine bedrijven, omdat het te 
duur werd. Toen is gekozen voor 10 FTE en zijn de statuten bijgewerkt. Naast de 
jaarlijkse contributie is er nog een verschil in lidmaatschap. Met een klein 
lidmaatschap mogen 2 personen deelnemen aan evenementen, met een groot 
lidmaatschap 5 personen. 
 
Rob van Puffelen: Vraag over BIZ. 1/3 van Trekkersveld is BKZ lid en 2/3 niet. 
Meeste inkomsten komt van kleine bedrijven. Waarom wordt de BIZ in de 
begroting opgenomen? De meeste leden lijken geen voordeel te hebben van de 
BIZ. 
Antwoord van Luuk Salomons: Leden van Trekkersveld zijn inderdaad minder 
vertegenwoordigd, maar als de BIZ er komt, worden alle bedrijven van 
Trekkersveld lid van de BKZ en daarom is het belangrijk voor de BKZ. 
Antwoord van Wim van den Noort: BIZ constructies zijn met name van belang 
voor kleine bedrijven en niet voor grote bedrijven. Bijvoorbeeld: een groot bedrijf 
heeft al 24/7 beveiliging geregeld. Als je voor de BIZ bent als groot, dan doe je dit 
uit maatschappelijke betrokkenheid en het mogelijk wilt maken voor ook de kleine 
bedrijven. 
 
Op verzoek van Luuk licht Johan van Peperzeel de BIZ in Lelystad toe, waar hij lid 
van is. 
 
Mariëlle Ducaat: Is de BIZ voor 5 jaar? 
Antwoord van Luuk: Ja, dat klopt. 
 

6. Toelichting bestuursleden 
- Commissie Activiteiten – Linda Pelser 
 
Linda licht de evenementen van afgelopen jaar en het komende jaar in grote lijnen 
toe.  
Ze begint haar verhaal dat toen ze als evenementencoördinator begon, de BKZ 
een ander imago had wat moest veranderen en met de tijd mee moest gaan. We 
moeten mensen laten zien wat we doen. In het begin was dit lastig en het begint 
nu steeds beter te lopen. Met evenementen proberen we daaraan bij te dragen. 
 



 

 

Tevens doet Linda de oproep, dat als er ondernemers zijn of iemand een 
ondernemer kent die een presentatie, workshop of seminar wil geven, deze 
persoon contact met haar of het bestuurssecretariaat mag opnemen. Voorheen 
werden sprekers altijd ingehuurd, maar dit jaar hebben we de lunch met spreker 
voor het eerst met een lokale ondernemer georganiseerd. Dit was een groot 
succes.  
 
Linda haalt een aantal evenementen van afgelopen jaar aan. De evenementen zijn 
beter bezocht van het jaar ervoor en het voorjaarsevenement heeft dit jaar door 
veel animo van leden ook weer plaats kunnen vinden. 
 
We zien dat de borrels ook steeds beter bezocht worden, ook door ondernemers 
die nog geen lid zijn en daardoor kennis kunnen maken met de BKZ en lid worden. 
We gaan komen jaar door met organisatie van evenementen om mensen te 
verbinden, kennis over te dragen en (in combinatie met de brainstormsessie 14-1-
2019) ook werken aan het werven van nieuwe leden. 

 
7. Aftreden Bestuursleden  

- Peter-Jan de Boer 
 
Benoeming bestuursleden 
- Jeroen Kaspers 
 
Namen van tegenkandidaten, voorzien van tenminste 10 handtekeningen van leden, 
tezamen met een bereidheidsverklaring van de kandidaat, kunnen worden verzonden aan 
het secretariaat van de Bedrijfskring, Postbus 65, 3890 AB Zeewolde, conform de termijn 
zoals in de statuten vermeld. In voorkomend geval zullen verkiezingen worden gehouden. 
 
Luuk: Peter-Jan treedt af, hij kon helaas niet aanwezig zijn. Luuk bedankt Peter-
Jan en Luuk gaat komende week bij hem langs om dit persoonlijk te doen. 
 
Jeroen Kaspers wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid, hij heeft 2 
bestuursvergadering meegelopen. 
 
De aanwezige leden applaudisseren instemmend, waarmee Jeroen is ingetreden 
als bestuurslid voor de komende 3 jaar. 
 
Luuk noemt dat George de Greef bij de BALV in april is benoemd als algemeen 
bestuurslid met Trekkersveld in zijn portefeuille. Hij neemt sinds die tijd zitting in 
het bestuur en is aanwezig bij de bestuursvergaderingen. 
 
Er zijn twee vacatures voor Algemeen bestuurslid en penningmeester. Angela 
Huckriede blijft tot de volgende ALV nog penningmeester. Iemand die 
geïnteresseerd is, kan tot die tijd met haar ‘meelopen’ om ervaring op te doen en 
in december 2019 de functie over te nemen. 
 

8. Rondvraag 
 
Josette Alkema: Waarom krijgt Petra geen presentje?  
Luuk: Geen speciale reden, zij heeft presentjes geregeld. Houden we volgend jaar 
rekening mee (is later alsnog geregeld). 
 
Wim van den Noort: Een opmerking, leuk dat er jonge gasten bij het bestuur zijn 
aangetreden, dus vertel het door aan collega’s! 
 
Luuk: Nog een extra bedankje en applaus voor Wim Gerssen. Hij is sinds 1992 lid 
geweest en heeft nu zijn lidmaatschap opgezegd. Hij is deze keer voor het laatst 
bij de ALV aanwezig. 
 



 

 

9. Sluiting 
 

 

 


