
 

 

 

 
 

Datum: Vrijdag 11 december 2020 16.30 uur 
Locatie: Online via Teams 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Bedrijfskring Zeewolde 2020 

1.  Opening door de Voorzitter 
- Luuk Salomons 

Welkom en ‘spelregels’ van de online vergadering 
 

2.  Vaststellen notulen  
- Algemene Ledenvergadering 13 december 2019 

Notulen zijn bij deze vastgesteld 

 

3.  Verslag van de secretaris 
- Jaarverslag – Cora Achterberg 

Cora licht in hoofdlijnen het jaarverslag van de secretaris toe 

Vraag Angela Huckriede: Geeft aan dat ze de actie van de BKZ om alle leden 

een bon te geven om te besteden in het centrum erg mooi vond. 

 

4.  Verslag van de penningmeester – Albert Stoter 
- Resultaten verenigingsjaar 2019-2020 

- Vaststellen begroting 2020-2021 
Albert licht in hoofdlijnen het financieel verslag toe. Begroting en realisatie 

2019/2020 en begroting 2020/2021. 

Vraag Angela Huckriede: Begroting ziet er goed uit. Is de kascontrolecomissie 
al langs geweest? Antwoord: Ja, is het volgende punt. 

Vraag Rob van Puffelen: Blijft het zo dat er geen btw over het lidmaatschap 
geheven hoeft te worden? Antwoord: Ja, lidmaatschap is BTW vrij 

- Rapportage kascontrolecommissie 

Peter-Jan de Boer licht het verslag van de kascontrolecommissie toe. Zag er 
goed uit en adviseert de leden decharge te verlenen aan het bestuur.  

- Dechargeverlening penningmeester en bestuur 

Luuk stelt de vraag of de leden dit advies overnemen. Alle leden verlenen 
decharge. 

- Benoeming nieuw kascontrole-commissielid 
Marieke de Oude wordt voorgesteld en krijgt de vraag toe te treden tot de 

kascontrole-commissie. Dat wil ze en alle leden zijn het hiermee eens. 

 

5.  Toelichting bestuursleden – Luuk Salomons 
- Belangrijkste doelstellingen BKZ 2021  

Alle doelstellingen die Luuk gaat toelichten zijn in de huidige situatie met 

Covid-19 onder voorbehoud, omdat we niet weten hoe het komend jaar gaat 
lopen. 

- Commissies zijn in 2020 opgestart en worden voortgezet in 2021 – Externe 

betrekkingen, Evenementen, Marketing & communicatie en Relatiebeheer.  
Luuk geeft een korte toelichting op de inhoud van de commissies. 

- Andere doelstellingen zijn: 
Intensieve samenwerking met VCZ 

Opstarten 2e poging BIZ Trekkersveld 

Meer contact met gemeente Zeewolde 
Vraag Angela Huckriede: Hebben jullie er zicht op of er meer of minder animo 

is voor de BIZ Trekkersveld? Luuk antwoord dat we hier geen zicht op hebben. 



 

 

Vraag Rob van Puffelen: Hoe waren in de vorige ronde de contacten met 

eigenaren van de losse units, hoe is dat meegenomen in de peilingen? 
Wim van den Noort antwoord: Uitgangspunt BIZ is altijd WOZ waarde van 

bedrijfsobject. De Waarde van de panden vertaald in de WOZ waarde is de 
basis voor de BIZ regeling. Antwoord op Angela: door corona merken we dat 

ondernemers elkaar meer versterken en naar elkaar toe trekken. 

Vraag Ewout Suithoff: Zag in sheet dat BKZ meer contact wil met gemeente. 
Hoe ziet BKZ dat, meer met college of ambtelijke organisatie. Luuk licht dit toe 

en geeft een aantal concrete voorbeelden. Ewout vraagt of BKZ hiervoor 

initiatief neemt, Luuk bevestigt dit. 
 

 

6.  Aftreden Bestuursleden  
- Albert Stoter (niet herkiesbaar) 

- George de Greef (herkiesbaar) 
 

Benoeming bestuursleden 

- Johan van Peperzeel 

- George de Greef 

 
Luuk draagt Johan voor als penningmeester en George als algemeen bestuurslid. 

Alle leden zijn het hiermee eens. 
 

Benoeming kascontrole-commissielid 

- Marieke de Oude 
 

Luuk bedankt Albert voor 6 jaar bestuurslid en geeft hem een presentje. 
 

7.  Rondvraag 
Burgemeester Gorter: Complimenten voor ondernemers hoe ze omgaan met de 
corona maatregelen. Als ondernemers vragen hebben, dan kunnen ze contact 

opnemen met de gemeente. Licht het vaccinatieprogramma 2021 toe. 
Burgemeester wenst iedereen een voorspoedig 2021. 

Marc Groenveld: In verband met terugloop aantal leden, wordt er een analyse 

gedaan hoe we leden betrokken houden? Luuk beantwoordt de vraag dat hier een 
actie op is gezet en is gedelegeerd aan de commissie relatiebeheer. 

 

8.  Sluiting 
 

 


