
           
 

JAARVERSLAG 2020/2021 VAN DE SECRETARIS  

 

Samenstelling secretariaat  
Gedurende het bestuursjaar 2020/2021 is de functie van secretaris binnen het bestuur vervuld door 
Cora Achterberg.  
 
Vanaf mei 2021 heeft Carolien Kaesehagen de functie van bestuurssecretariaat overgenomen van 
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 2020/2021 is het bestuur 10 keer bij elkaar geweest. De bestuursvergaderingen 
vonden in principe plaats op de derde donderdag van de maand. De bestuursvergadering worden 
meestal aansluitend aan de BKZ businessborrel gehouden in The Lux. In de coronatijd waren de 
vergadering af en toe online of in een grote vergaderruimte bij een bestuurslid op kantoor.  
 
Punten welke afgelopen jaar onder andere op de agenda stonden:  
• BIZ Trekkersveld traject voortzetten  
• Verkiezing van de Ondernemer van het Jaar 
• Bestuurssamenstelling w.o. nieuwe bestuurssecretaris 
• Overleg met B&W 
• Stichting Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde (VBZ) 
• Samenwerking VCZ  
• Samenwerking omliggende bedrijfskringen (POF) 
• Commissies BKZ 
• Ledenbijeenkomsten en –evenementen  
• Ledenwerving  
• Branding BKZ  
• Floriade 2022  
• VNO-NCW  
• Coronamaatregelen  
 
 
 
 



           
 
 
 
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 Zeewolde bedrijfsleven kunnen 
spreken.  
Het aantal leden is dit jaar per saldo met 5 leden afgenomen. Per 30 september 2020 bedroeg het 
aantal leden 141 t.o.v. 136 leden per 30 september 2021.  
 
Ledenbijeenkomsten  
In het afgelopen verenigingsjaar zijn de volgende ledenbijeenkomsten georganiseerd.  
Een aantal bijeenkomsten en borrels zijn geannuleerd in verband met de coronamaatregelen:  
 
15 oktober 2020  Businessborrel (geannuleerd)  
19 november 2020  Ondernemer van het Jaar Verkiezingsavond (geannuleerd) 
11 december 2020  ALV (online) 
17 december 2020  Lancering Succes magazine (geannuleerd, alles per post verstuurd)   
16 januari 2021  Nieuwjaarsbijeenkomst & bekendmaking OvhJ (geannuleerd) 
5 september 2021  Nazomer-ondernemersevent (deels geannuleerd,te weinig aanmeldingen) 
22 september 2021  Miljoenenontbijt   
 
Vooruitblik komend jaar  
Belangrijke aandachtspunten voor het bestuur in het jaar 2021/2022 zullen zijn:  
• Branding BKZ 
• BIZ Trekkersveld BKZ 
• Samenwerking met gemeente, w.o. economische agenda  
• Politiek debat  
• Continueren en uitbreiden activiteiten van de vier commissies  
• Bedrijfsbezoeken en evenementen t.b.v. netwerken en kennisoverdracht  
• Samenwerking met omliggende bedrijfskringen  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



           
 

 
Samenstelling Bestuur 2022 
Linda Pelser is na vijf jaar bestuurslidmaatschap, waarbij grote waardering voor haar inzet als 
evenementencoördinator van de Bedrijfskring Zeewolde, aftredend en niet herkiesbaar. Jeroen 
Kaspers is na 3 jaar bestuurslidmaatschap ook aftredend en niet herkiesbaar. Cora Achterberg is 
aftredend en herkiesbaar.  
Het bestuur kiest ervoor om als 5-koppig bestuur verder te gaan. Reden hiervoor is dat de 
commissies de uitvoerende taken daar waar mogelijk overnemen, waardoor het bestuur zich kan 
richten op het sturen.  
 
Het bestuur zal in het komende jaar als volgt zijn samengesteld.  
Voorzitter  Luuk Salomons  
Penningmeester  Johan van Peperzeel  
Secretaris   Cora Achterberg (herkiesbaar) 
Algemeen  George de Greef  
Algemeen   Vacature 
 
 Eind 2022 zijn de volgende bestuursleden aftredend:  
- Luuk Salomons 
 
 
 


