
verslag van de

Algemene Ledenvergadering 2022
21 april 2022, 19:45 uur, Landzicht

Aanwezig : Therese Olsthoorn,  GertJan Versteegen,  Connie van der Post,
Hugo Choufour, Rene de Jong,  Ewald van de Mortel (notulen),
Karin van Veen, Bart van Vreedendaal,  André Berloth (vz), Lise
Lotte Dekker, Peter van Latum,  Ellen Harteveld, Cees Bakker,
Peter  Versteegen,  Dita  van  Dijk,  René  van  Leeuwen,  Peter
Kaagman (deels).

Afmeldingen : Berthold  van  Veen,  Raymond  Tetteroo,  Kees  van  Leeuwen,
Mathieu Paardekooper, Pieter Beurskens, Robert Kampschreur,
Pieter van der Meer, Darco de Vos, David Nieuwenburg, Jet Bos,
Erik van der Zijden, Robbert Beurse, Joep Pruijn

Locatie : Café Landzicht

Datum en tijd : 21 april 2022, 19:45 uur

Notulen ALV OVZ 2022
Opening
André opent de vergadering om 20:00
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Ingekomen Stukken
Er zijn geen relevante ingekomen stukken

Vaststellen notulen ledenvergadering 2021
Gert-Jan komt in de rondvraag nog even terug op de notulen van vorig jaar. Verder geen
opmerkingen. 

Jaarverslag 2021
• We zijn met vrij groot bestuur van 9 leden van start gegaan en dat bevalt goed, taken

worden verdeeld. 

• Er zijn inmiddels contacten aangegaan / aangehaald met BIS Grote Polder, Rijneke
Boulevard, Gemeente, Economie071 en Gezond Zoeterwoude. Bij de gemeente zijn
na de verkiezingen ook weer contactpersonen weggegaan

• Bij  Economie071  is  een  subsidievoorziening  beschikbaar  om  ICT-omgeving  van
bedrijven  te  verbeteren.  De  eerste  aanvraag  van  het  bedrijf  ES&S  van  Ewald  is
ingediend en goedgekeurd.  Hugo stelt  voor  om dit  gemeenschappelijk  centraal  te
doen. André geeft aan dat dat een probleem is, omdat de subsidie voor een zeer
specifiek project moet zijn. Daarnaast vertelt  hij dat de subsidie vrij royaal  is (max
€1000, max 75% van totaalbedrag) en bedoelt is om ICT op hoger niveau te tillen
binnen  de  organisatie.  Denk  aan  verbetering  website,  verbetering  automatisering,
verbetering  online  marketing,  verbetering  ict  beveiliging.  Er  komen  nog  drie
subsidierondes dit jaar. André geeft aan dat leden contact met hem op mogen nemen
voor meer informatie. 

• Door Corona waren activiteiten beperkt mogelijk, maar toch was er in september een
goed bezochte borrel in De Meester en in november was er een zeer goed bezochte
ontbijtsessie op de Rijneke Boulevard. De stemming in de zaal geeft duidelijk weer dat
dat geslaagd was en interessant om de ondernemers van de Rijneke te ontmoeten!

• In  december  is  er  een  warme  groet  persoonlijk  rondgebracht,  bij  gebrek  aan
nieuwjaarsborrel. 

• Uit de zaal klinkt de suggestie om weer een sportieve activiteit te organiseren (om
naar te kijken, niet te doen), of een goed doel te steunen: bijvoorbeeld zwerfafval te
ruimen, of de Polderdag te gaan organiseren.
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Vaststelling financieel jaarverslag 2021
De penningmeester licht de stukken toe: 

• Contributie is dit jaar weer genormaliseerd

• Activiteitenkosten bleven vanwege corona onder budget met € 3000

• Vermogen nam daardoor iets toe tot € 24000

• Aantal leden ligt rond de 50 leden

Uit de vergadering klinkt dat het eigen vermogen nogal hoog is. Dat is inderdaad zo. Het
bestuur  kiest  er  voor  om  dit  uit  te  geven  in  plaats  van  de  contributie  te  verlagen.  De
contributie is immers al 20 jaar even laag gebleven. Daarnaast moet opgemerkt worden dat
de kosten in  de horeca behoorlijk  omhoog gaan,  en activiteiten dus  ook steeds  duurder
worden en nog zullen worden

Verslag kascontrolecommissie
De  kascommissie  (Yvonne  van  der  Geest,  Lise  Lotte  Dekker)  complimenteert  de
penningmeester voor de zeer ordentelijke financiële verslaglegging en dankt hem voor de
antwoorden op de vragen die er nog waren. De kascommissie keurt de administratie goed. 

Benoeming leden kascontrolecommissie
Yvonne  van  der  Geest  heeft  twee  jaar  kascontrole  gedaan,  waarvoor  dank!  Lise  Lotte
Dekker en Bart van  Vreedendaal zijn komend jaar kascontrole commissie. Rene van Jong is
reserve en het volgende lid in lijn.

Samenstelling Bestuur
• Ewald van de Mortel draagt de secretaris functie over aan André. 

• Ewald zal aanblijven als bestuurslid en Energie-transitie inbrengen. 

• Hugo zal zijn voorzittersrol weer opnemen. 

Voorstel contributie 2022
Blijft gelijk. De corona-korting is vervallen. Is eerder in vergadering toegelicht. 

Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
Gert-Jan  vraagt,  naar  aanleiding  van  de  notulen  van  vorig  jaar,  of  er  nog  een
ledenwerfcampagne  wordt  opgezet.  André  geeft  aan  dat  er  in  binnen  het  bestuur  was
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afgesproken om het afgelopen jaar te richten op contacten met andere organisaties en ná de
coronabeperkingen in te zetten op leden werven, omdat leden werven als je niet bij elkaar
kunt  komen niet  handig was.  Dit  gaat  dus nu van start.  Ook samenwerking met  BIS en
Rijneke Boulevard zal samenwerking gezocht worden en we verwachten dat daar leden uit
voorkomen.  Daarnaast  zal  met ondernemers en agrarische ondernemers contact gezocht
worden om te werven.

Hugo dankt André voor de periode dat hij het voorzitterschap op zeer correcte wijze heeft
waargenomen en André ontvangt (niet) een mooie plant voor zijn inzet.

André vraagt of er leden zijn waar de mailinglist in de Spambox komt. Dat blijkt incidenteel
voor te komen. Tip: Voeg de afzender aan je adresboek toe en geef aan dat deze mail geen
spam is. 

Peter dankt iedereen voor de bloemen (details niet in verslag).

Sluiting van de ALV 
André sluit de vergadering om 20.40 uur.
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