
 

 

 
Datum: Vrijdag 13 december 2019 
Locatie: RCN Brasserie ’t Wolderwijd, Zeewolde 
 

 

Algemene Ledenvergadering Bedrijfskring Zeewolde 2019 

Notulen 

1.  Opening door de Voorzitter 
- Luuk Salomons 
Luuk opent de vergadering en heet iedereen welkom 

2.  Vaststellen notulen  
- Algemene Ledenvergadering 14 december 2018 
Notulen 2018 vastgesteld 

3.  Verslag van de secretaris 
- Jaarverslag – Albert Stoter 
Albert leest het jaarverslag voor 
Johan van Peperzeel stelt de vraag wat de reden is dat mensen opzeggen. Albert 
beantwoordt: een aantal bedrijven is opgeheven en aantal mensen geeft als reden 
dat ze er te weinig business uithalen. Echter is primaire doel van de Bedrijfskring 
‘Belangenbehartiging’, Johan vult aan ‘Inderdaad en samen optrekken’. 

4.  Verslag van de penningmeester - Angela Huckriede 
- Resultaten verenigingsjaar 2018-2019 
- Vaststellen begroting 2019-2020 
- Rapportage kascontrolecommissie 
- Dechargeverlening penningmeester en bestuur 
- Benoeming nieuw kascontrole-commissielid 
Angela licht de financiële documenten toe 
Bedankt kascontrolecommissie die decharge heeft verleend. Patrick Kappenberg 
(afwezig) en Rob van Puffelen. 
Patrick is aftredend en wordt vervangen door Peter-Jan de Boer. 
Luuk vraagt vergadering decharge à unaniem akkoord 
Luuk vraagt vergadering akkoord voor aanstelling Peter-Jan à unaniem akkoord 

5.  Toelichting bestuursleden 
- Belangrijkste doelstelling BKZ 2020 – Luuk Salomons 

*BIZ: Luuk licht toe dat we met Wim van den Noort in gesprek te zijn over de 
BIZ en dat het er nu naar uitziet dat we dit in 2021 gaan realiseren. 
Voorbereiding 2020 en in 2021 de peiling. 
*Energietransitie: wordt ook ondersteund door BKZ m.b.t. organisatie van 
evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten. 
*Driehoek overheid, onderwijs en ondernemers wordt door BKZ ondersteund 
waar nodig. 
*Zichtbaarheid vergroten: volop mee bezig net als vorig jaar, bijvoorbeeld ook 
door vernieuwing van evenementen. 

- Commissie Activiteiten – Linda Pelser 
Linda blik terug op de evenementen 2019; stipt nog de lunch met spreker aan 
en bedankt Johan dat hij hier spreker wilde zijn. Steeds meer nieuwe 
gezichten. Evenementen dragen ertoe bij dat je meer mensen leert kennen en 
meer verbinden. Mooie verandering in ondernemersverkiezingen en ook 
centrumondernemers meer betrokken. 
Mariëlle Ducaat merkt op dat ze zich wel zorgen maakt over het feit dat het 
ledenaantal daalt. Linda geeft aan dat de evenementen wel meer mensen en 
nieuwe mensen aantrekt. En leden als ambassadeur hebben, is ook belangrijk. 



 

 

Henry Doornekamp doet nog een suggestie om eens een LinkedIn advertentie 
te doen op doelgroep Ondernemers en Zeewolde. 
Mariëlle stelt de vraag hoe de Trekkersveldborrel loopt, Luuk licht toe dat deze 
nu bekender begint te worden en qua bezoekersaantal richting de borrel in The 
Lux gaat.  

- Communicatie – Cora Achterberg 
Cora licht toe dat ze als nieuw bestuurslid dit jaar eerst heeft gekeken wat ze 
kan betekenen voor de BKZ. Ze is vanaf begin gevraagd voor de communicatie 
en nu bezig met nieuwe website. Deze heeft ze live gepresenteerd, wordt nog 
wel aan gewerkt, maar meest essentiële zaken staan erop. 
Daarnaast roept ze leden op om actief in de BKZ deel te nemen, laten zien wat 
je kan en ook overdragen aan andere ondernemers waar de BKZ voor staat en 
wat we voor elkaar kunnen betekenen. Geeft een voorbeeld hierbij van een 
mooie koppeling tussen Philagilde en D&B naar aanleiding van de business 
borrel. 
Geeft aan dat we een soort werkgroepen/commissies willen opzetten en daar 
graag leden bij betrekken (bijvoorbeeld commissie om sponsoren te werven). 

6.  Aftreden Bestuursleden  
- Angela Huckriede (niet herkiesbaar) 
- Luuk Salomons (herkiesbaar) 
- Linda Pelser (herkiesbaar) 
 
Benoeming bestuursleden 
- Luuk Salomons 
- Linda Pelser 
 
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. 
 
Albert licht de bestuurswisseling toe. 
Albert vraagt vergadering of ze akkoord zijn dat Luuk en Linda nog een periode in 
het bestuur blijven à unaniem akkoord 
Penningmeester moet vervangen worden en functies buiten voorzitter, worden 
besloten in bestuursvergadering. Tijdelijke oplossing om Penningmeester te 
vervangen is doorschuiven van Albert naar Penningmeester. Dit is tijdelijk, dus nog 
steeds op zoek naar penningmeester. In volgende bestuursvergadering worden 
deze functies verdeelt, omdat Albert nu secretaris is en hij doorschuift naar 
penningmeester en Cora secretaris wordt. 

7.  Rondvraag 
Geen vragen 

8.  Sluiting 
Voor de sluiting, bedankt Luuk alle mensen die achter de schermen voor de BKZ 
aan de slag zijn geweest. 
Angela geeft een speech ter afscheid. 

 


