Algemene ledenvergadering Vereniging Ondernemend Assen

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING ONDERNEMEND ASSEN
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig
Verslag

woensdag 4 april 2018
17.00 – 20.00 uur
De Bonte Wever, Stadsbroek 17 te Assen
Presentielijst is bekend bij secretariaat
Hilde van der Zee

1. Opening (door voorzitter René Kuipers)
René opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom in de Purple-zaal in
De Bonte Wever. Vanmiddag is René aanwezig geweest bij een vergadering op het
provinciehuis met betrekking tot de TRZ-zone op Assen Zuid; vooralsnog is er geen voortgang
geboekt.
2. Ingekomen stukken/mededelingen (door voorzitter René Kuipers)
Er zijn geen ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering (door voorzitter René Kuipers)
29 maart 2017
19 juni 2017 (buitengewone ALV)
19 juli 2017 (buitengewone ALV)
De notulen worden vastgesteld.
4. Activiteiten Ondernemend Assen (door Hilde van der Zee)
Er wordt een toelichting gegeven op de activiteiten van 2017 en een vooruitblik op de
bijeenkomsten van 2018. Er wordt verwezen naar het ALV-boekje voor een uitgebreide
uiteenzetting.
Reint Schaafsma merkt op dat hij de Urban Run mist; deze wordt wederom georganiseerd
door de kring Noord en vindt plaats op 7 juli 2018 te Assen.
Daarnaast vindt ook TT-VIP-arrangement weer plaats op zaterdag, 30 juni a.s. Mailing met
betrekking tot het bestellen van gereduceerde kaarten wordt in de week van 9 april a.s.
verzonden via de mail. Harry Weitering is gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken en er is
een overeenkomst gemaakt voor de nieuwe tribune; daarboven wordt een VIP-ruimte voor
Ondernemend Assen ingericht en de dag is weer compleet verzorgd met hapjes en drankjes.
5. Benoeming bestuursleden (door voorzitter René Kuipers)
De volgende benoemingen worden voorgesteld:
Bert van der Veen
Wim Smits
Romeo Charmes

- voorzitter kring West
- voorzitter kring Zuid
- voorzitter kring Ondernemers Niet gevestigd op Bedrijventerreinen

Bovengenoemde leden zijn inmiddels al geruime tijd actief voor OA.
Voor de kring Zuid wordt nog gezocht naar uitbreiding van het bestuur; aanmelden hiervoor
kan bij Wim Smits of via info@ondernemend-assen.nl
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6. Organisatiewijziging (door bestuurslid Romeo Charmes)
o Bestuur en uitvoering
Ondernemend Assen is opgedeeld in vijf kringen en drie branches. Romeo Charmes geeft een
toelichting op de organisatiestructuur.
In verband met het vertrek van Ryanne van der Pal (programmamanager) wordt vanaf
vandaag de vacature voor projectmanager/relatiebeheerder opengesteld. Romeo doet een
oproep voor kandidaten.
Harry Weitering vraagt of de vacature door één persoon ingevuld gaat worden, omdat de
specialismen projectmanagement en relatiebeheer nogal uit elkaar liggen. Dat is wel ons
streven voor dit moment. Matthijs Kuipers vraagt waarom niet meerdere projectmanagers
ingehuurd worden die gespecialiseerd zijn in de materie. Dit gaan we ook wel doen m.b.t.
Onderwijs en Zorg; daar zoeken we specialisten voor met vakinhoudelijke kennis van de
thema’s. M.b.t. andere projecten zoeken we wel één projectmanager die ons kan faciliteren.
Reint Schaafsma pleit ervoor dat de kandidaat in Assen woont en een netwerk in Assen heeft.
Op 20 juni 2018 vindt wederom een Hei-sessie plaats met het Algemeen en Dagelijks
bestuur. Indien de leden onderwerpen voor deze bijeenkomst hebben kunnen deze
aangeleverd worden tot 1 juni a.s. via info@ondernemend-assen.nl

7.

Financieel verslag (door penningmeester Rob Faijdherbe)
o

Geconsolideerde begroting:
Er was met minder trekkingsrechten vanuit het OFA rekening gehouden, dit bleek
achteraf enorm mee te vallen en dat verklaart het verschil tussen de begroting en de
werkelijke cijfers. Daarnaast is er minder uitgegeven aan verschillende projecten.

o

Jaarverslag Ondernemend Assen 2017
Matthijs Kuipers is van mening dat de personeelskosten in verhouding moeten staan
tot de projectkosten. De kosten van beveiliging van JenS betreft twee auto’s die
rijden op de bedrijvenparken. Er loopt nog een fiscale procedure met de
Belastingdienst; wij moeten nog € 13.000 ontvangen van de belastingdienst over het
4e kwartaal 2016. Het bestuur heeft bezwaar gemaakt tegen de procedure.
Het eigen vermogen van de vereniging is toegenomen met ca. € 40.000,-- door de
fusie van Noord.
De bestemmingsreserve is het budget van de branche Zorg.

o

Begroting Ondernemend Assen 2018
Contributie zal wellicht hoger worden dan begroot; toename van het ledenbestand.
Subsidieloket: dit is een digitaal loket en is beschikbaar voor alle ondernemers in
Assen. Doel is de subsidiemogelijkheden dichter bij ondernemers te laten komen.
Vindsubsidies is in de nabije toekomst regelmatig te vinden bij de Drentse Zaak voor
intake/kennismaking etc. Niet alleen digitaal maar ook een actieve rol hierin.
Behoefte-inventarisatie kring Ondernemers Niet gevestigd op Bedrijventerreinen:
studenten van de Hanzehogeschool worden gevraagd een behoefte-inventarisatie te
houden onder de leden om zo maatwerk te leveren aan de ondernemers die niet
gevestigd zijn op bedrijventerrein.
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Bankkosten wisselen; dit hangt af van het aantal transacties.
Surveillanceauto is niet met alarmopvolging; dit betreft het collectieve contract dat
dit jaar met 2 jaar is verlengd; de surveillanceauto kost € 25.000,-- op jaarbasis.
Inventarisatie AED’s hierbij wordt eerst het aantal AED’s geïnventariseerd en daarna
wordt gekeken waar hiaten zitten. Dit kan dan ook op de website van Zorgstad Assen
geplaatst worden. Ook een reanimatietraining in combinatie met AED kan gegeven
worden. Op Noord heeft dit al plaatsgevonden.
Glasvezel; Er is een bedrag van ruim € 120.000,-- geïnvesteerd; ondernemers hebben
het laten afweten omdat het investeringsbedrag voor veel ondernemers te hoog
was. Zij hebben niet geïnvesteerd. Rob geeft een toelichting waarom OA dit
geprobeerd heeft en hier energie in heeft gestoken. Indirect is er wel wat los
gemaakt in de markt waardoor andere partijen goedkoper internet aanbieden.
Er wordt nu niet meer verder op in gaan. Dit project heeft niet het gewenste
resultaat opgeleverd.
Arjan Schonewille biedt aan dat de ALV het DB fiat geeft om meer ruimte in de
begroting te nemen, tot € 50.000,--. Nu is er een exploitatietekort van € 25.000,--.
We kunnen ook nu een post onvoorzien opnemen ter beoordeling aan het bestuur
met een maximaal tekort van 50.000,-- Er zijn 4 tegenstemmers en de overige
aanwezige leden zijn voor. Het voorstel wordt opgenomen in de begroting 2018.
o

Begroting branche Zorg 2018
Geen aanvullingen.

o

Begroting branche Onderwijs 2018
Geen aanvullingen.

o

Verslag kascommissie (door Evert Perton/Heino Rosevink)
Heino geeft een uiteenzetting van het verslag van de kascommissie en verleent het
bestuur decharge. Hij wordt, samen met Evert bedankt voor zijn inzet en ontvangt
hiervoor een flesje wijn. Volgend jaar nemen zij beide wederom deel in de
kascommissie.

o

Decharge bestuur
Het bestuur is decharge verleent.
Samenstelling kascommissie 2018
Evert Perton en Heino Rosevink.

o

o

Contributie 2018
Blijft ongewijzigd € 50,00 per jaar. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

7. Stand van zaken Ondernemersfonds Assen (door voorzitter Arie van der Spek)
Arie van der Spek geeft een toelichting op de samenstelling van het bestuur. In 2017 werd
gekeken of het OFA voor onbepaalde tijd zou voortbestaan. Het convenant liep af.
Er is een onderzoek gedaan en gekeken naar verbeterpunten. De samenwerking tussen de
ondernemersverenigingen is de laatste jaren vele malen beter geworden. Het convenant is
ondertekend voor onbepaalde tijd. Dit is uniek in Nederland.
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Budget: toen het OFA in 2011 werd opgericht hadden we een budget van € 650.000, nu
€ 400.000; dit heeft te maken met de waarde van het vastgoed en de leegstand in de stad.
Er wordt een opslag van 36 euro per € 100.000 waarde extra betaald; dit wordt via de
gemeente aan het OFA uitgekeerd.
Dit jaar bedraagt het budget van het OFA € 400.000,-- en het bestuur leidt dit via de
verenigingen door naar de ondernemers en hiervan worden diverse activiteiten ontplooid.
Ook de branches Zorg en Onderwijs ontvangen een eigen budget.
Resultaat: verbetering van het ondernemersklimaat en Assen beter op de kaart zetten. Deze
doelen dienen bereikt te worden voor zowel leden als niet leden.
Ook vanuit Ondernemend Assen hebben wij prettige gesprekken gehad met de andere
partijen binnen het OFA. Er is een goed convenant gesloten met het OFA.
8. Rondvraag
Gerald Schuring heeft de uitspraak van René Kuipers geïnterpreteerd als zijnde dat
Ondernemend Assen voorstander is van een FOC; we hebben gezegd dat we niet persé
tegenstander zijn, we willen graag kijken of het kansen zou bieden qua werkgelegenheid,
economische impulsen etc. Indien het FOC veel mensen naar Assen trekt dan zou dat voor de
hele stad Assen en hele regio goed zijn. Kijk niet alleen naar de bedreigingen maar kijk ook
naar de kansen. Willem Everts geeft aan dat het in de krant staat dat we niet voor en niet
tegen zijn.
Sylvia ter Wal vraagt of Ondernemend Assen gesprekspartner is in de discussie hoe
ondernemers erover denken en zo ja, wordt dit dan gepolst bij de ondernemers? Als wij als
gesprekspartner worden uitgenodigd zullen we de meningen peilen onder de leden van
Ondernemend Assen. Arjan Schonewille zou hier terughoudend mee willen omgaan; het
zou jammer zijn als zo’n onderwerp zou kunnen leiden tot scheuring binnen deze vereniging.
Ondernemend Assen houdt zich op de vlakte; dit gevoelige dossier zullen we aan andere
partijen overlaten.
Op zaterdag 2 juni a.s. vindt in Assen een boksgala plaats, georganiseerd door Reint
Schaafsma.
9. Sluiting
René sluit om 20.00 uur onder dankzegging voor aanwezigheid en inbreng de vergadering;
aansluitend volgt een netwerkborrel en de gelegenheid tot een rondleiding in de nieuwe
Bonte Wever.
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