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Notulen 34ste Algemene ledenvergadering gehouden donderdag 22 oktober 2020 via 

Google Meet.  

Ingelogd waren 19 mensen van de ondernemingsvereniging. 

 

 

De voorzitter opent de vergadering  en daarna neemt Edwin Meijer het woord over. 

 

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de ondernemingsvereniging zijn wij genoodzaakt om een 

digitale vergadering te organiseren. Wij hopen dat de snackbox dan toch nog wat gezelligheid biedt. 

De terugblik die de voorzitter altijd geeft heeft hij al bij de nieuwjaarsreceptie gedaan, dus wij gaan nu 

vooruitblikken. 

De voorzitter, Rob Koster , heeft aangeven dat hij zijn bestuursfunctie niet meer kan combineren met 

zijn gezin, werk en andere vrijwilligerswerk. Hij geeft aan dat hij per 1 december 2020 gaat stoppen. 

Dit vinden wij uiteraard heel spijtig maar begrijpen het heel goed. Wij moeten op zoek gaan naar een 

nieuwe voorzitter. Dit zijn wij al heel lang aan het doen en dat gaat niet lukken. De vele 

contactmomenten van de voorzitter met de gemeente zijn veelal tijdens werktijden en dat zijn niet de 

meest gunstige tijden voor alle werkende bestuursleden. Daarbij komt dat op initiatief van de 

gemeente de lijntjes langer zijn gemaakt. Wij nemen nu maandelijks deel aan het Haarlemmermeers 

Ondernemers Platform waar de gemeente dan wel bij aansluit in plaats van dat we tweemaal per jaar 

rechtstreeks met de wethouder konden overleggen. Voor een werkende voorzitter is dit gewoon een te 

grote tijdsbelasting. Andere deelnemers bij het HOP zijn veelal betaald of gepensioneerd en zitten dus 

ruimer in hun tijd. 

 

Wij hebben momenteel gesprekken met potentiële nieuwe bestuursleden maar zijn niet actief op zoek 

naar een nieuwe voorzitter. Wij gaan ons in de breedte versterken en bekijken hoe wij de rollen dan 

kunnen verdelen. Wij zijn heel blij dat Danielle Moerman en Raymond Laarhoven ons team willen 

komen versterken. Wij gaan zo officieel uw goedkeuring vragen. 

 

Wij kijken er naar uit om weer een leuk event te kunnen organiseren. Na de nieuwjaarsreceptie van 

2020 hebben wij allemaal alles via Zoom en Google Meet geregeld. Uiteindelijk levert een fysieke 

bijeenkomst en vergadering een hele andere dynamiek op dan een online vergadering. 

 

Dit betekent niet dat wij nu niets doen. Wij zijn bezig met een magazine. Wij hopen deze eind van het 

jaar te kunnen gaan verspreiden. Sabine de Reus en Danielle Moerman zijn druk bezig om een aantal 

ondernemers te benaderen voor een interview. 

 

Ook is de Dennenlaan een punt van aandacht, Thijs Berkvens zit daar samen met Kees Bos van de 

Dorpsraad bovenop en probeert de gemeente een beetje bij de les te houden. Het idee om een 

winkelstraat begin december open te breken, vonden wij namelijk niet zo een goed idee. 

 

Ook zijn wij blij dat de opening van Sugar City dichterbij komt, nu gepland 26 november.  

Wij hopen dat iedereen 2020 goed doorkomt en hopen dat in 2021 wij elkaar weer fysiek kunnen 

ontmoeten. 

Bedankt alvast voor uw aanwezigheid en wij gaan nu verder met de officiële elementen van de 

algemene ledenvergadering. 

 

De notulen commissie van 2019 , bestaande uit Karin Nuis en Laura Hopman hebben de notulen van 

2019 goedgekeurd. Beide stellen zich ook beschikbaar voor de notulencommissie van 2020. Wij willen 

beide daar hartelijk voor bedanken. 

 

De penningmeester, Marianne Sammels, zegt dat de jaarcijfers van 2019 vrijwel identiek zijn aan de 

cijfers van jaar ervoor. Dat is zeer positief. In de begroting voor 2020 is echter een klein verlies te zien, 
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dit komt door het uit te geven magazine. Echter gezien de bijeenkomsten die niet kunnen worden 

gehouden, en wel zijn begroot, zal het verlies toch wel meevallen. 

De kascommissie van 2019 bestaande uit Marleen Spek en Gerko Beem hebben de jaarcijfers 

goedgekeurd en stellen de leden voor het bestuur decharge te verlenen. Dit gebeurd ook. 

 

De nieuwe kascommissie voor 2020 wordt Marleen Spek en Willem Henze. Wij willen hen bedanken. 

 

Verder willen wij 2 nieuwe bestuursleden voorstellen en vragen daarbij de goedkeuring van de leden 

voor hun toetreden tot het bestuur. Dit zijn Danielle Moerman en Raymond Laarhoven. 

 

Niemand van de leden heeft bezwaar dus mogen Danielle en Raymond bestuurslid worden. 

 

Edwin Meijer vraagt of er iemand nog niets heeft voor de rondvraag. Willem Henze geeft aan dat als 

het bestuur denkt dat hij wat voor de vereniging kan betekenen, wij dan een beroep op Willem mogen 

doen. 

Verder vraagt hij of de leden zelf een stukje kunnen aanleveren voor het magazine. Edwin legt uit dat 

wij zelf ondernemers benaderen om zo een gespreid mogelijk aanbod te kunnen geven. 

 

Marianne Sammels doet nog een oproep aan de leden om te laten horen aan het bestuur wat er 

speelt. Misschien een jubileum, een fusie, een nieuw pand, verhuizing of iets anders. Laat het horen 

aan het bestuur want wij willen proberen zo adequaat mogelijk te reageren op veranderen of iets 

dergelijkst. 

 

Wij zijn aan het einde gekomen van de eerste digitale vergadering. Iedereen die de moeite heeft 

genomen om in te loggen willen wij hartelijk bedanken en wij wensen u allemaal nog een fijne avond. 

 

 

 

Zwanenburg 27.10.2020 

Notulen goedgekeurd door de notulencommissie bestaande uit Karin Nuis en Laura Hopman 


