
 

 

Betreft  Concept notulen Algemene Ledenvergadering 2021  
  Vrijdag 10 december 2021 – 17.00 – 18.00 uur 
Locatie Online via teams 
 
  
 

1. Opening door de voorzitter 
 
De voorzitter, Luuk Salomons, opent de vergadering. Dit jaar weer een bijzondere ALV 
aan het einde van een bijzonder jaar. Bedoeling was ALV met aansluitend kerstdiner. 
Volgend jaar hopen we het idee van dit jaar weer op te pakken. 
 
Luuk stelt de aanwezigen aan de vergadertafel voor. Overige bestuursleden en 
kascontrole commissie zijn ook aanwezig, maar zitten in een andere ruimte.  
 

2. Vaststellen notulen 
 
Notulen ALV d.d. 11-12-2020 
Gevraagd wordt of er nog opmerkingen zijn. Deze zijn er niet. Notulen worden bij deze 
vastgesteld. 
 

 3. Verslag van de secretaris 
 
De secretaris, Cora Achterberg, neemt het jaarverslag door.  
 
Naar aanleiding hiervan volgen geen vragen.  
 

 4. Verslag van de penningmeester 
 
De voorzitter, Johan van Peperzeel, heeft samen met Albert Stoter de financiën 
doorgesproken. Samen zijn ze gekomen tot een eindresultaat.  
 
Johan licht de realisatie toe.  
 
Rixt Dijkstra geeft aan dat op het jaaroverzicht dit jaar ruim EUR 16.000,00 en vorig jaar 
EUR 11.035,00 begroot is. Realisatie vorig jaar was EUR 17.035,00. Het uiteindelijke 
resultaat klopt wel. Bestuur gaat dit nakijken. Dit is namelijk al iets van voorgaande 
jaren.  
 
Albert Stoter komt hier tijdens de vergadering op terug. Hij heeft dit even uitgezocht. 
Het is EUR 17035,00 kosten -/- EUR 6000,00 sponsoring die elders worden genoemd.  
Rixt geeft aan dat ze akkoord is met het antwoord.  
 
Angela Huckriede heeft een vraag over de sponsorgelden in 2020/2021. Over het 
afgelopen jaar zijn er geen sponsorgelden geïnd. Contracten lopen door. Vraag is of de 
sponsorcontracten nu een jaar verlengd gaan worden. Bestuur geeft aan dat dit nog niet 
besproken is, maar dat dit wel opgepakt gaat worden.  



 

 

 
De begroting: 
Als je naar de begroting kijkt, moeten we rekening houden met een ledenafname. Voor 
het komende jaar zal er dus minder ledengeld binnen komen.  
Er staat nog steeds een groot evenement op de planning. Dit hebben we weer 
opgenomen in de begroting.  
We zijn aan het kijken voor professionele ondersteuning hierbij. Vanuit de gemeente 
kunnen we ondersteuning krijgen voor de BIZ. 
 
Angela vraagt wanneer er gestart wordt met de BIZ. De bedoeling is om in 2022 te 
beginnen met de voorbereidingen. De besluitvorming en de formele punten moeten in de 
loop van 2022 plaatvinden. Stemming in de buurt van november en in 2023 starten.  
 
Kascontrole 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Peter-Jan de Boer en Marieke de Oude, zijn op 
22-11-2021 bij Confidesk geweest. Peter-Jan ligt toe:  
Beoordelen van de realisatie was de primaire taak. Anderzijds de juistheid van de 
balansposten. De onderliggende stukken zijn correct. Alles was aanwezig en oke. Alles 
sluit aan in de boekhouding.  
 
Kascontrolecommissie vraagt dechargeverlening penningmeester en bestuur. Het advies 
wordt opgevolgd door de aanwezigen.  
 
In principe wordt een kascontrolecommissie lid iedere 2 jaar vervangen. Dit is niet strikt 
noodzakelijk. Mocht iemand interesse hebben in deze functie, dan graag.  
Geen interesse.  
 
Peter-Jan gaat door en ook Marieke. Bedankt hiervoor!  
 
 

5. Toelichting bestuursleden – Luuk Salomons 
 
Belangrijkste doelstelling BKZ 

• Relevantie Bedrijfskring 
Het jaar 2020/2021 is voor veel ondernemers anders gelopen dan gehoopt. Ook 
de BKZ heeft het lastig gehad. Wij hebben ons zelf de vraag gesteld ‘hoe relevant 
zijn we eigenlijk’. Hoe kunnen we onze positie relevant maken. We gaan ons hier 
met een externe partij mee bezighouden.  
Er zijn hierbij een aantal belangrijke hoofdthema’s: 

1. Wat is de missie van de BKZ en hoe luidt de daarbij horende visie? 
2. Hebben we bestaansrecht en bieden we toegevoegde waarde voor 

Zeewolder ondernemers? 
3. Hoe maken en houden we de BKZ zichtbaar? 
4. Wat vinden leden en niet-leden van de BKZ? 
5. Hoet moeten we ons presenteren en welke branding hoort daarbij? 

 
Het bestuur van de BKZ gaat dit relevantie traject starten en zal daar ook de 
commissies, leden en andere ondernemers bij gaan betrekken.  

  



 

 

• Positionering van de commissies 
Vorig jaar is melding gemaakt van het instellen van commissies die het bestuur 
moeten ondersteunen op de volgende hoofdgebieden: 

1. Externe betrekkingen 
2. Marketing en communicatie 
3. Relatiebeheer 
4. Evenementen 

Het komende jaar gaan we verder werken aan en met deze structuur. 
 

• BIZ 
BIZ is voor de BKZ noodzakelijk om ook relevant te blijven. 2022 wordt gebruikt 
om alle voorbereidingen te treffen zodat eind 2022, nadat alle formele 
besluitvormingen zijn gepaseerd er een stemming en draagvlakmeting kan 
komen. In 2023 kan de BIZ dan gestart worden.  
Wat kunnen we bereiken met de BIZ: 

1. Organiseren van meer collectiviteit en participatie op het Trekkersveld 
2. Opzetten van parkmanagement op het Trekkersveld zodat het 

industriepark representatief en aantrekkelijk blijft voor de bedrijven 
3. Collectieve beveiliging 
4. Opzetten van bijvoorbeeld collectieve projecten op het gebied van 

energietransitie, duurzaam ondernemen, gemeenschappelijke inkoop etc.  
5. Starten van een KVOB project (Keurmerk Veilig Ondernemen 

Bedrijfsterreinen) 
6. Actief stimuleren om onderling zaken te doen door instellen van een 

communicatie platform  
7. Een actieve verbinding van steeds meer Zeewolder ondernemers met de 

Bedrijfskring Zeewolde.  
 
BKZ blijft samenwerken met de Gemeente. Economische agenda is een doel. Verder zal 
de BKZ nauw in contact blijven met omliggende bedrijfskringen in Flevoland en Noord-
West Veluwe.  
 

6. Aftreden bestuursleden 
 
Jeroen Kaspers en Linda Pelser treden af en zijn niet herkiesbaar. Luuk spreekt zijn dank 
voor hun inzet uit en geeft aan dat na de vergadering op een gepaste wijze afscheid 
genomen zal worden.  
 
Cora Achterberg is ook aftredend maar is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Cora te 
benoemen als secretaris voor de volgende periode van 3 jaar.  
Er wordt ingestemd met het voorstel.  
 
Dit betekent dat we op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Volgens de statuten van de 
BKZ moet het bestuur minimaal uit een oneven aantal van 5 bestuursleden bestaan. Dit 
betekent dat we 1 vacature moeten invullen.  
Het dagelijks bestuur heeft al een gesprek gehad met een nieuwe kandidaat die ook 
bereid is om toe te treden tot het bestuur.  
Hierbij wordt nogmaals ook de gelegenheid aan de leden om kandidaten voor te dragen.  
 
Namen van tegenkandidaten, voorzien van tenminste 10 handtekeningen van leden met 
bereidheidsverklaring van de kandidaat, kunnen worden verzonden aan het secretariaat 
conform de termijn zoals in de statuten vermeld. Als er tegenkandidaten worden 
aangedragen, zal er een verkiezing worden gehouden. Zo niet dan zal het bestuur een 
kandidaat benoemen.  



 

 

 
7. Rondvraag 

 
Anne Looije: ‘wordt er vanuit de BKZ iets gedaan met de discussie rondom het 
datacenter?’ 
Als BKZ hebbenwij een zienswijze ingediend zoals iedereen dat kon doen. BKZ kan geen 
positie innemen. Bij de achterban zijn de meningen verdeeld. Wij hebben aangegeven 
dat wij niet negatief staan t.o.v. het datacenter maar wel dat er kanttekeningen zijn: 

• Duurzaamheid en energie het maximale eruit halen 
• Warmtegebruik; wat gaat daarmee gebeuren 
• Grondtransactie; vragen over gesteld. Staat tarief in juiste verhouding tot 

vraagprijs aan andere ondernemers die zich willen vestigen 
• Arbeidsplaatsen; hoeveel levert het op 

 
Dit waren de hoofdaandachtspunten.  
 

8. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  
 


