
Notulen van de

Algemene Ledenvergadering

20 mei 2021

Aanwezig : Gertjan Versteegen, Raymond Tetteroo, Lise Lotte Dekker, Peter

Versteegen,  Cees  Bakker,  David  Nieuwenburg,  Dita  van  Dijk,

Connie van der Post, Robbert Beurse, Ewald van de Mortel, Ellen

Harteveld, Hugo Choufoer, André Berloth (notulen). 

Afmeldingen : Therese Olsthorn, Harrie Mos, Yvonne van der Geest

Afwezig : ....

Locatie : Online vergadering via Google Meet

Datum en tijd : 20 mei 2021 20:00

Opening met kort jaaroverzicht
De voorzitter opent de vergadering en kijkt terug op het afgelopen rustige jaar. 

Ingekomen Stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

Notulen 2020
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Ze zijn  goedgekeurd. De voorzitter bedankt de

secretaris. 

Financiën
Kascommissie bestaat uit Peter Versteegen en Yvonne van der Geest. Bij monde van Peter
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geven ze aan geen bijzonderheden te zijn tegengekomen en adviseren de vergadering het

Bestuur decharge te verlenen.

Peter treedt af als kascommissielid. Er is dus een nieuw lid voor de kascommissie nodig. Op

dit moment stelt niemand zich beschikbaar. Dit verzoek zal later herhaald worden.

Onze penningmeester Cees Bakker geeft aan dat afgelopen jaar een zeer rustig jaar  is

geweest. Dat gold ook voor de financiën. Cees laat het jaaroverzicht zien. Er zijn iets minder

leden. De contributie was ook minder omdat deze vanwege corona verlaagd was. Dit jaar is

meer uitgegeven dan er binnengekomen is, maar dat is geen probleem. Cees behandelt de

balans, die helaas niet bij de stukken voor de vergadering  zat. Daarin te zien is dat een

aantal contributies pas in het volgende jaar betaald werden. Niet veel bijzonders gebeurd

verder.

Hugo vraagt de vergadering decharge te verlenen onder dankzegging aan Cees, Peter en

Yvonne.

Vaststellen bestuur
René heeft aangekondigd af te treden. De voorzitter benadrukt dat het jammer is dat René

niet in een grote zaal met veel mensen afscheid kan nemen, terwijl hij zoveel gedaan heeft

voor de vergadering. Hij stelt daarom voor hem erelid te maken. Robbert Beurse neemt de

honneurs waar en geeft René een oorkonde als erelid van de vereniging.  

Er zijn meer mensen nodig  om de ondernemersvereniging  meer leven in te blazen. Hugo

verzoekt  de vergadering om de  voorgestelde nieuwe bestuursleden (David Nieuwenburg,

Dita van Dijk, Connie van der Post, Robbert Beurse, Ellen Harteveld en André Berloth) te

accepteren.  Dit  wordt  met  algemene  stemmen  aangenomen.  Hierna  verzoekt  Hugo  de

nieuwe leden kort iets te zeggen: 

Dita van Dijk is directeur bestuurder van  SKZ en ze gaat met Connie en Ellen activiteiten

organiseren. Connie van der Post is homeopaat in Zoeterwoude en gaat activiteiten met Dita

en Ellen organiseren.   André Berloth ontwikkelt  websites en online applicaties en zal  de

website van de vereniging, die een centrale rol zal gaan spelen, onder handen gaan nemen.

Robbert  Beurse  heeft  een  communicatieadviesbureau  en  gaat  zich  bezig  houden  met

communicatie naar de leden en naar buiten. Ellen Harteveld zit in diverse besturen binnen

Zoeterwoude, o.a. De Rijndijk. Ze wil met name ondernemers uit Rijndijk interesseren voor de

OVZ. David van Nieuwenburg heeft een evenementenbureau ‘Nieuwenburg Sfeer’ en reeds

bestuurlijke ervaring bij o.a. bizzclub. David wil de vereniging naar een hoger niveau tillen,
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met minstens 100 leden en evenementen ondersteunen. 

Toelichting op vernieuwing OVZ
Ewald van de Mortel krijgt het woord:  Vorige vergadering is al aangekondigd dat we een

andere koers willen. De OVZ wil een sterkere positie aan tafel bij bijvoorbeeld de gemeente.

André heeft al aangekondigd dat de website een centrale rol gaat spelen. OVZ wil verbinding

zoeken met andere ondernemersorganisaties in de buurt. De OVZ wordt toegankelijk voor

alle ondernemers in Zoeterwoude en mensen die een band met Zoeterwoude hebben. Er zijn

700  ondernemers  in  Zoeterwoude.  Er  komt  een  ledenwervingscampagne.  Er  komen

netwerkbijeenkomsten,  er  komen  themadagen.  Hou  de  website  in  de  gaten!  Het  moet

natuurlijk ook gezellig zijn met elkaar. Prikbord op de website om bijvoorbeeld een bus te

lenen van een andere ondernemer. De leden gaan gevraagd worden om mee te doen en

inbreng te leveren en de club te laten groeien. Alle bedrijven die lid zijn worden op de website

getoond. Zo snel als mogelijk (hangt af van corona maatregelen) gaan we bij elkaar komen.

Als leden ideeën hebben, dan zijn ze welkom die met het bestuur te delen. 

Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Sluiting
Hugo hoopt snel weer elkaar live te zien! En bedankt de aanwezige leden. 
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