Verslag
BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING ONDERNEMEND ASSEN
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

: maandag 19 juni 2017
: 17.15– 18.00 uur
: Van der Valk Hotel te Assen
: Bekend bij het secretariaat

1. Opening
Voorzitter René Kuipers opent deze buitengewone algemene ledenvergadering van
Ondernemend Assen en heet de aanwezigen van harte welkom. Dit wordt de officiële start
van de fusie met Parkmanagement Assen-Noord. Achter de schermen zijn er veel
formaliteiten afgerond. Ook Parkmanagement Assen-Noord organiseert een buitengewone
algemene ledenvergadering voor haar leden op 28 juni 2017.
2. Het voorstel tot fusie met Vereniging Parkmanagement Assen-Noord, conform het voorstel
tot fusie dat reeds eerder is gedaan en aan de leden genoegzaam bekend is, zodanig dat
Vereniging Ondernemend Assen de verkrijgende rechtspersoon is en alle activa en passiva van
Vereniging Parkmanagement Assen-Noord onder algemene titel verkrijgt en alle leden van
Vereniging Parkmanagement Assen-Noord van rechtswege lid worden van Vereniging
Ondernemend Assen, één en ander overeenkomstig een concept-akte tot fusie, opgesteld
door notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus te Assen.
Rob Faijdherbe krijgt het woord voor de toelichting op het voorstel tot fusie. Na publicatie
van de voorgenomen fusie hebben crediteuren zich kunnen melden bij de Rechtbank indien
zij bewaar willen maken. Op 31 mei 2017 ontvingen wij een verklaring van non verzet. Dit
betekent dat er geen bezwaar is gemaakt door crediteuren. De volgende stap is nu de
formele goedkeuring door de leden van OA en door de leden van PMA-Noord.
Bij handopsteking zijn alle leden voor de fusie van Ondernemend Assen met PMA-Noord.
Voor een geldig besluit is het aanwezige aantal leden niet voldoende en wordt een tweede ALV
bijeen geroepen, waarbij een meerderheid van de dan aanwezige leden voldoende is voor een
geldig besluit. Op hetzelfde tijdstip heeft Parkmanagement Assen-Noord een tweede ALV
op 19 juli a.s. om 7.00 uur met een ontbijt.
I.v.m. het ontbreken van een quotum kan nu geen besluit genomen worden.
De aanwezige leden worden gevraagd een handtekening te zetten om op 19 juli het bestuur te
machtigen voor eenzelfde besluit.
3. Rondvraag
Indien men lid is van beide verenigingen kan men deelnemen aan één van de vergaderingen
en een machtiging afgeven voor de andere vergadering.
De administratie is samengevoegd; mocht men onverhoopt van beide verenigingen een
factuur hebben ontvangen, dan crediteert OA er één. Graag melden bij de penningmeester.
Met betrekking tot de financiën deelt Rob mede dat Ondernemend Assen en
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Parkmanagement Assen-Noord hun vermogen samenvoegen. Beide verenigingen hebben
trekkingsrechten vanuit het Ondernemersfonds (OFA). Er wordt niet gekort op de
trekkingsrechten in verband met de fusie.
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw convenant met trekkingsgerechtigde partijen
(MKB-binnenstad, GildeBart en Ondernemend Assen) namens onze leden met het OFA en de
gemeente Assen. Alle partijen hebben hun wensen/eisen bij het OFA neergelegd. Het nieuwe
convenant zal vanaf 1 januari 2018 in werking treden.
Ondernemend Assen heeft na de fusie ruim 500 leden, waarbij we jaarlijks met ca. 50 leden
trachten te groeien. Het verschil in het eigen vermogen wordt veroorzaakt door het verschil
in waarde van het onroerend goed op de parken.
De activiteitenkalenders worden eveneens samengevoegd, waarbij de parken ook hun eigen
activiteiten behouden, zoals ontbijtbijeenkomsten. Daarnaast wordt een aantal
evenementen georganiseerd waarvoor alle leden worden uitgenodigd. Dus zowel naast
elkaar activiteiten als ook gezamenlijk voor heel Ondernemend Assen. Dit is regio-gebonden
en afhankelijk van de behoefte. De kring Noord blijft ook de jaarlijkse BBQ en Urbanrun
organiseren.
4. Sluiting
René bedankt voor de aanwezigheid en inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor een
drankje en hapje in de bar.
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