VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING ONDERNEMEND ASSEN
Datum
Aanvang
Locatie
Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Notulist

29 maart 2017
17.00 uur
Dr. Nassaucollege, locatie Quintus, Mr. Groen van Prinstererlaan 96 Assen
80 leden, bekend bij secretariaat
Bekend bij secretariaat
Hilde van der Zee (Ondernemend Assen)

1. Opening
Voorzitter René Kuipers opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze
bijzondere locatie. Aanwezig zijn 80 leden van Ondernemend Assen en Parkmanagement
Assen-Noord. René stelt de bestuursleden, programmamanager en officemanager voor.
2. Ingekomen stukken/mededelingen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. In de afgelopen dagen zijn pogingen ondernomen
om nieuws te kunnen vertellen met betrekking tot de locatie nieuwe ijsbaan in Drenthe.
Helaas is dit niet gelukt. Vrijdag a.s. vindt een persconferentie plaats. Ook namens
Ondernemend Assen is er veel tijd en energie in gestoken en we hopen binnenkort Ice
World Drenthe in Assen te hebben.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 maart 2016, 13 juni 2016 en 4 juli 2016
In verband met de organisatie- en naamswijziging zijn er in 2016 een drietal vergaderingen
gehouden. Ze worden paginagewijs doorgenomen en allen ongewijzigd vastgesteld.
4. Activiteiten Ondernemend Assen
Ryanne van der Pal geeft een toelichting op het uitgereikte ALV-boekje waarin alle
activiteiten 2016 en voorgenomen activiteiten 2017 zijn opgenomen.
Activiteiten 2016:
Ondernemend Dineren en de Ladies Night zijn een tweetal nieuwe activiteiten in 2016 die wij
ook in 2017 weer succesvol willen neerzetten. De bestuursvergaderingen zijn het afgelopen
jaar ook door PMA-Noord bijgewoond, evenals een heisessie met het bestuur. De branche
Zorg is opgesteld, met kartrekker Pier Wijnja, bestuurssecretaris van het Wilhelmina
Ziekenhuis Assen. Op 30 november is een eerste Zorgcongres georganiseerd bij het WZA,
waarbij gekeken is hoe de branche verder ingevuld kan worden. Ditzelfde geldt voor de
branche Onderwijs, waarbij het Techniek Pact Assen is uitgebreid naar het Onderwijs Pact
Assen, waarin het onderwijs van PO tot en met HBO is vertegenwoordigd. Kartrekker van de
branche Onderwijs is Philip Messak en projectleider van het Onderwijs Pact Assen is Bert van
der Veen.
De tweede editie van de leerlingendag was zeer geslaagd met 300 deelnemers. T4U is vorig
jaar op vrijdag georganiseerd, dit resulteerde in een geringere deelname. Besloten is om T4U
in 2017 weer op zaterdag tijdens de Open Bedrijven Dag Drenthe te organiseren. Made in
Assen is in 2016 helaas niet doorgegaan in verband met het ontbreken van een etaleur die de
studenten zou begeleiden.
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De projectgroep KVO-B heeft diverse overleggen gehad. Er zijn veiligheidsborden geplaatst
bij alle in- en uitgangen van de bedrijventerreinen.
Wij hebben diverse presentaties gegeven, onder meer in samenwerking met de gemeente
(Economische Zaken, Gert-Jan van Oosten).
Ondernemend Assen heeft twee dames een werkontwikkelplek aangeboden. Beide zijn
uitgeplaatst naar betaald werk. De eerste na 2 weken, de andere na 3 maanden.
Afgelopen jaar hebben wij 63 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Vooruitblik activiteiten 2017:
BCDD op 4 en 5 april a.s. met ruim 40 deelnemende bedrijven op het Ondernemend Assenplein. Een ieder wordt uitgenodigd voor de netwerkborrel op dinsdagavond tussen 17.00 en
19.00 uur.
Be Smart! Be International! vindt plaats bij Resato te Assen op 12 mei 2017. Dit event is
bedoeld voor iedereen die met in- en export te maken heeft.
Assen Onderneemt vindt onder voorbehoud plaats op 30 oktober 2017.
Ondernemend Dineren zal op dezelfde wijze georganiseerd gaan worden; dit jaar in overleg
met de serviceclub Kiwanis.
Ook aan de Ladies Night zal in 2017 op eenzelfde wijze een vervolg gegeven worden. Het
preuvenement wordt in 2017 weer samen met MKB-binnenstad georganiseerd, evenals “The
American dream”.
TT-VIP-Village vindt dit jaar in de Gold-club plaats. Verder geen aanpassingen aan dit
evenement, waarvoor binnenkort een uitnodiging volgt.
14 februari jl. heeft een tweede zorgcongres bij Interzorg plaatsgevonden.
Onderwijs Pact Assen is gestart onder leiding van projectleider Bert van der Veen. Op 11 mei
a.s. vindt een ontbijtbijeenkomst plaats, waarbij ook ondernemers worden betrokken.
Ondernemers die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden via info@o-a.nu
Met betrekking tot collectieve inkoop zijn wij in gesprek met de gemeente om te kijken of er
een mogelijke publiek/private constructie voor het groenonderhoud aangegaan kan worden.
Eind dit jaar ontvangen alle leden een kerstpakket. Ter stimulering van B2B willen we dit
pakket vullen met aanbiedingen/gimmicks die de ondernemers zelf aanleveren. Het gaat om
500/600 stuks. Nadere informatie volgt.
Compliment hoe de bedrijventerreinen er bij liggen; tijdens de nachtschouw vorige week is
dit geconstateerd. Na de zomervakantie wordt gestart met de hercertificering KVO-B, deze
dient in juni 2018 gereed zijn voor de audit. Ryanne doet een oproep aan alle ondernemers
de enquête in te vullen, deze wordt na de zomervakantie verzonden.
Er wordt geïnventariseerd of wij camera’s kunnen plaatsen op de bedrijventerreinen,
hetgeen zeer succesvol is op het bedrijventerrein Noord. Daarnaast zijn wij in gesprek met de
provincie om asbest te laten verwijderen op bedrijfspanden. Dit wordt gesubsidieerd.
Dit jaar hebben wij diverse verzoeken gehad om deel te nemen aan bijeenkomsten, zoals die
van de VVD, waarbij Ryanne discussieleider was.
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Het kantoor is een continue bedrijf, ook dit jaar willen wij een werkontwikkelplek aanbieden
bij OA. Ondernemers die een werkontwikkelplek willen aanbieden kunnen zich hiervoor
aanmelden bij Arjan Schonewille, directeur Werkplein Drentsche Aa.
Fusie met PMA Noord. We verwachten gezamenlijk 500 leden in Assen te krijgen. Dit jaar
streven wij naar 50 tot 100 nieuwe leden! Indien er zaken zijn die spelen dan worden de
leden verzocht dit door te geven aan kantoor.
Reint Schaafsma: indien er rommel op het park is of bijvoorbeeld defecte straatverlichting,
dan graag melden bij OA of rechtstreeks bij de gemeente via het algemene nummer.
Bert Hillinga is bezig met de whats-app alert. Dit zal in Zuid en West nog verder uitgebreid
worden. Bert is ook aanwezig op de BCDD op het Ondernemend Assen-plein.
Ryanne wordt bedankt voor de toelichting en gecomplimenteerd met het ALV-boekje.
5. Organisatiewijziging
Philip Mesask
Bestuurslid a.i. West

Kringbestuur 4/5 pers.
geen officiële status

Mariska Kluiter
Bestuurslid SBP

Kringbestuur 4/5 pers.
geen officiële status

Wim Smits
Bestuurslid Zuid

Kringbestuur 4/5 pers.
geen officiële status

Rob Faijdherbe
Penningmeester

Koert Schoon
Bestuurslid Noord

Kringbestuur 4/5 pers.
geen officiële status

Ryanne van der Pal
Programmamanager

Arjan Schonewille
Bestuurslid Overheid/Defensie

Branchebestuur 4/5 pers.
Vacant/n.t.b.

Hilde van der Zee
Officemanager

Pier Wijnja
Bestuurslid Zorg

Branchebestuur 4/5 pers.
Vacant/n.t.b.

Vacant
Bestuurslid Ondernemers niet
op bedrijventerrein gevestigd

Branchebestuur 4/5 pers.
Vacant/n.t.b.

Philip Messak

Branchebestuur 4/5 pers.

Bestuurslid Onderwijs

Vacant/n.t.b.

René Kuipers
Voorzitter

Arjan Schonewille geeft een toelichting op het organisatieschema van OA. Philip Messak is
zowel a.i. bestuurslid West (tot dat een nieuwe voorzitter bekend is) als kartrekker branche
Onderwijs. Voorzitter en penningmeester zijn vaste bestuursleden, vanuit het AB kunnen 3
tot 4 leden toetreden tot het DB. Er zijn nog een aantal bestuursfuncties vacant, aanmelden
hiervoor is mogelijk via info@o-a.nu
Er wordt afscheid genomen van Harry Weitering, voormalig voorzitter kring SBP. In verband
met privéomstandigheden en zijn huidige combinatiefunctie bij DDZ en Univé heeft Harry
besloten zijn rol als voorzitter kring SBP neer te leggen. Hij heeft hierin goede vervanging
gevonden in Mariska Kluiter, die onder luid applaus benoemd wordt tot voorzitter SBP.
Harry ontvangt een pakket Drentse lekkernijen als dank en hij bedankt het bestuur.
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Kring Stadsbedrijvenpark:
Mariska Kluiter van Kramer koeriers, wordt benoemd tot voorzitter SBP. Mariska is met haar
bestuur slagvaardig gestart met een grote BBQ-bijeenkomst en daarna een goed bezette
ontbijtbijeenkomst. Ook dit kringbestuur heeft een aantal nieuwe bestuursleden.
Kring West:
Er zijn gesprekken gaande met kandidaten voor het kringbestuur West; wij zijn nagenoeg
rond met een nieuwe voorzitter en komen hier op korte termijn op terug.
Kring Zuid:
Wij zijn in afrondende fase met een beoogd voorzitter voor deze kring.
Kring Noord:
In de ALV van Noord is Koert Schoon benoemd tot voorzitter van PMA-Noord, na de fusie
kring Noord.
Branche Zorg:
Vervolgens wordt Pier Wijnja (bestuurssecretaris Wilhelmina Ziekenhuis Assen) onder luid
applaus benoemd tot kartrekker Branche Zorg.
Branche Onderwijs:
Philip Messak is kartrekker Branche Onderwijs.
Branche Ondernemers niet gevestigd op bedrijventerreinen:
Wij zijn vergaand in gesprek met een beoogd voorzitter en bestuursleden. Dit wordt op korte
termijn afgerond.
6. Financieel verslag
Penningmeester Rob Faijdherbe geeft een toelichting op het jaarverslag 2016. In het
jaarverslag zijn de kosten per project zijn weergegeven.
Het grootste project is glasvezel; hierdoor is het budget 2016 iets overschreden. Daarnaast is
in 2016 een groot bedrag uitgegeven aan beveiliging.
In 2016 is binnen de begroting gebleven. Het budget was toereikend omdat hiervoor in het
verleden gereserveerd is. (saldo van € 360.000,--) Op dit moment bedraagt het saldo
€ 200.000,--.
Richard Giezen vraagt waaraan de € 93.000,-- van glasvezel is uitgegeven. Rob licht toe dat
het bedrag zit in projectkosten/projectmanagers/website bouwen etc. Er was € 80.000,-voor begroot.
Ook andere vragen over specifieke posten worden beantwoord.
Begroting 2017:
Opbrengsten: Vanuit het OFA ontvangen wij een bijdrage in de trekkingsrechten. Dit jaar gaat
het moeizaam; het OFA zal nog informatie van de gemeente ontvangen over de hoogte van
de inkomsten. Eerdere berichten waren dat de bijdrage vanuit het OFA € 30.000,-- lager zou
uitvallen. De laatste mondelinge berichten zijn dat we in 2017 nog € 149.000 ,-- ontvangen,
i.v.m. afrekeningen uit 2014/2015.
De bijdrage van PMA Noord is nog opgenomen. Naar verwachting zal er een tekort ontstaan
van ruim € 45.000,-- in 2017. Ondertussen wordt gekeken naar de wijze waarop wij
inkomstenbronnen kunnen aanboren, zoals gemeente/provincie (subsidies). Hiermee kan nu
nog geen rekening gehouden worden.
Vanaf 2018 worden structureel minder trekkingsrechten van het OFA verwacht. Wellicht kan
er iets gedaan worden in het contributiebeleid, dit wordt verder uitgezocht en ook worden
per project de kosten tegen het licht gehouden.
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Naar verwachting zal het eindsaldo in 2017 € 165.000,-- bedragen. Dit is een forse daling van
ruim 65% t.o.v. 2016, aldus Klaas Harmanni.
Bert Hillenga vraagt waarop bezuinigd kan worden. Rob benadert het op een andere wijze, er
wordt gekeken welke projecten wel en niet gerealiseerd kunnen worden. Hierin worden
keuzes gemaakt en daardoor kan het zijn dat evenementen niet plaatsvinden. Ronald Goos
vraagt zich af of het zinvol is een ondergrens vast te stellen van het eigen vermogen,
bijvoorbeeld € 200.000,--.
Harry Weitering merkt op dat de trekkingsrechten vanuit het OFA gebruikt moeten worden
voor het bekostigen van projecten die ten goede komen aan de ondernemers. Dat is wat
Ondernemend Assen heeft gedaan met het project glasvezel en de reservering die hiervoor is
gedaan.
We willen geen hogere opslag op de WOZ, daarvoor gaan we niet naar de gemeente,
benadrukt Arjan Schonewille. Als we naar de gemeente gaan dan is het omdat we
gezamenlijk een project oppakken waarbij zij een bijdrage in de kosten kunnen leveren.
Bert Hillenga vraagt om een meerjaren-begroting. Arjan geeft aan dat dit nu niet mogelijk is
omdat het voortbestaan van het OFA nog niet definitief bekend is, daarom is een meerjaren
begroting nog niet mogelijk. In de projecten zijn ook de salariskosten meegenomen. Reint
Schaafsma geeft een toelichting op de uren die hij inzet als bestuurslid van PMA-Noord.
Peter Bosman merkt op dat glasvezel er voor alle ondernemers in Assen is.
René geeft aan dat het zoeken naar andere financieringsbronnen tot één van de
mogelijkheden kan behoren, maar dat dit geen doel op zich is.
Verslag kascommissie:
De kascommissie, Heino Rosevink en Evert Perton (Evert vervangt Carolien Jonker) hebben
de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
Decharge bestuur:
De ALV wordt gevraagd om de jaarrekening 2016 en de begroting voor het jaar 2017 door
middel van stemming door handopsteking goed te keuren. De ALV stelt de jaarrekening 2016
en de begroting 2017 zonder voorbehoud unaniem en onder luid applaus vast.
Deze vaststelling strekt het bestuur tot decharge voor al hetgeen gedurende het boekjaar,
waarop de jaarrekening betrekking heeft.
Samenstelling kascommissie 2017:
Beide heren zullen wederom de kascommissie vormen en dit wordt met applaus door de
vergadering bekrachtigd. Tot reserve-lid van de kascommissie wordt Mark Molema
benoemd.
Contributie 2017:
De contributie blijft ongewijzigd in 2017: € 50,-- per jaar.
7. Stand van zaken glasvezel (door Rob Faijdherbe)
Rob geeft aan waar de projectgroep glasvezel zich in 2016/2017 mee bezig heeft gehouden.
De vraagbundeling is te gering om glasvezel te realiseren; er zijn uiteindelijk 32 getekende
intentieverklaringen, bijzonder weinig en dit is zeer teleurstellend.
Juist nu ontvangen wij wekelijks mailtjes van leden van OA waarin zij aangeven behoefte te
hebben aan glasvezel. Er is € 90.000,-- geïnvesteerd en het is spijtig dat het project nog niet
is geslaagd. Er wordt nu met partners gekeken naar de mogelijkheid het project partieel op
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te starten op Stadsbedrijvenpark. Maandag a.s. volgt een gesprek met ICT-bedrijven in Assen
om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Sinds we actief bezig zijn, zijn andere partijen gaan
stunten met hun prijzen.
Ondernemend Assen ziet wel het grote belang voor de Asser ondernemers. Glasvezel werkt
ondersteunend aan de waarde van de panden en is goed voor de ondernemers. Nu wordt
het project een allerlaatste kans gegeven. Hiervoor is nu € 10.000,-- geïnvesteerd omdat VIB
en NDIX hierin willen participeren. Gerald Schuring is van mening dat er teveel is ingezet op
deelname aan glasvezel. Rob geeft aan dat wij het vanuit het grotere belang hebben bekeken
voor de ondernemers op de bedrijventerreinen.
De ALV heeft vorig jaar toegestemd dat we hiervoor € 80.000,-- hebben geïnvesteerd. Het
geld is goed besteed, maar de tijd heeft ons ingehaald. Na het opstarten van het project
hebben wij met partijen te maken kregen die goedkopere tarieven gingen aanbieden voor
glasvezel, waar een aantal ondernemers mee in zee gaan/zijn gegaan. Het bestuur gelooft
erin om het project alsnog op te starten op SBP voor een scherpe marktconforme prijs.
Uiterlijk 30 april 2017 is het een go/no-go. Als het doorgaat dan starten op SBP.
Arjan Schonewille merkt op dat het project is gestart op wens van de leden. Er was veel
vraag, echter slechts 32 bedrijven hebben ingetekend. Op dit moment worden nieuwe
prijzen vastgesteld.
8. Stand van zaken Ondernemersfonds Assen
Eind 2016 was de tweede 3-jarige termijn van het OFA afgelopen. Het voortbestaan voor
2017 en verder wordt nu besproken, waarbij het OFA voor onbepaalde tijd voortgezet zal
worden, in plaats van periodes van 3 jaar. De eerste oriënterende gesprekken vinden in april
plaats gevolgd door een opiniërende bijeenkomst. Op 11 mei a.s. vindt de besluitvorming
door de gemeente plaats. Ondernemend Assen zal aanschuiven voor het convenant 2018.
Op dit moment zijn er geen gegevens beschikbaar vanuit de gemeente voor de
waardebepaling van panden op de bedrijventerreinen. Er zijn wel facturen verzonden. De
gemeente loopt enorm achter. Dit is een aandachtspunt van het OFA en wij hopen daar snel
duidelijkheid over te krijgen.
9. Rondvraag
Jan Anne Bouma (Sligro):
In 2016 heeft Ondernemen Assen 63 nieuwe leden mogen verwelkomen, kunnen we dit
meenemen in de nieuwsbrief zodat men zich voorstelt als nieuw lid? Opgemerkt wordt dat
bij inschrijving alle nieuwe leden direct vermeld worden op de website, daar kan men alle
informatie vinden.

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter René Kuipers de vergadering en nodigt een
ieder uit voor een rondleiding en drankje.
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