Algemene Ledenvergadering Ondernemend Assen 20 maart 2019

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING ONDERNEMEND ASSEN
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig
Verslag

woensdag 20 maart 2019
17.00 – 21.00 uur; aanvang vergadering; 18.45 uur – 20.15 uur
Zorggroep Drenthe, locatie De Vijverhof, Vredeveldseweg 75 te Assen
Presentielijst bekend bij Facilitair Bureau
Hilde van der Zee

1. Opening en welkom (door voorzitter René Kuipers)
René opent de vergadering en heet allen welkom en is verheugd met deze opkomst van ca.
65 leden. Voorzitter kring ONB, Romeo Charmes, is helaas verhinderd i.v.m. een gebroken
enkel.
2. Vaststellen agenda (door voorzitter René Kuipers)
Wijzigingen: agendapunt 10. Voorstel kosten no shows wordt verplaatst naar agendapunt 8.
Agendapunt 8 contributie 2019 moet zijn contributie 2020 en 2021.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Ingekomen stukken/mededelingen (door voorzitter René Kuipers)
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 april 2018 (door voorzitter René Kuipers)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Activiteiten Ondernemend Assen (door bestuurssecretaris Hilde van der Zee)
o Gerealiseerd in 2018
o Activiteitenplan 2019
Hilde benoemt de activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden en blikt vooruit op de
komende activiteiten. Wij ontvangen de laatste maanden steeds meer leden op onze
bijeenkomsten; een mooie ontwikkeling. De activiteiten worden verder toegelicht in het ALVboekje die bij binnenkomst is uitgereikt.
6. Aftreden en benoeming bestuursleden (door voorzitter René Kuipers)
De volgende bestuursleden treden af:
René Kuipers
: voorzitter Dagelijks Bestuur
Rob Faijdherbe
: penningmeester Dagelijks Bestuur
Voor de bestuursfuncties hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. Daarom wordt
voorgesteld tot de volgende benoemingen over te gaan:
Kor IJszenga
Vacant
Pieter Oudenaarden
John Nijenhuis
Maranke van Santen

: voorzitter Dagelijks Bestuur
: penningmeester Dagelijks Bestuur
: voorzitter kring Noord
: voorzitter kring Zuid - West
: voorzitter branche Zorg

Kor is met de businessclub van het Drents Museum in Iran en stelt zich middels een filmpje
aan de ALV voor. Kor wordt met luid applaus gekozen tot onze nieuwe voorzitter.
Penningmeester: het bestuur is in gesprek met kandidaten en hoopt binnenkort iemand te
mogen voordragen. René doet alsnog een oproep voor deze functie.
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Pieter Oudenaarden is sinds juli 2018 voorzitter van de kring Noord en wordt onder luid
applaus benoemd.
John Nijenhuis was interim voorzitter sinds juni 2018 en wordt nu voorgesteld als voorzitter
van de kringen Zuid/West. Omdat deze kringen relatief weinig leden kennen is besloten deze
samen te voegen met één bestuur.
Maranke van Santen is per maart jl. voorzitter geworden van de branche Zorg.
Alle voorgedragen kandidaten worden onder luid applaus unaniem benoemd.
Bert bedankt Rob en René voor hun inzet en alle tijd die zij in OA hebben gestoken. Mede
door hun bijdrage is OA uitgegroeid tot een professionele vereniging met een geweldige
groep mensen.

7. Meerjarenplan Ondernemend Assen 2019 – 2021 (door projectmanager Bert van der Veen)
Bert geeft een toelichting op het plan dat tot stand is gekomen n.a.v. de input op de hei-dag
van het algemeen- en dagelijks bestuur in juni 2018.
• Besloten is geen KVO-B her-certificering aan te vragen; daarvoor is een convenant
opgesteld tussen de partners, namens de gemeente Assen ondertekend door
burgemeester Marco Out. Vier keer per jaar vindt een vergadering plaats gevolgd
door de jaarlijkse dag- en nachtschouw. Eén van de actiepunten die hieruit voort is
gekomen is het cameraplan Stadsbedrijvenpark.
• Ook is een goede bereikbaarheid van locaties van belang, alsmede het behartigen
van collectieve belangen. Op 8 april a.s. vindt een netwerkbijeenkomst bij Kumoweld
plaats, waarbij onze collectieve partners zich gaan presenteren. Ook kunnen leden
met de collectieve partners kennismaken en vragen stellen.
• Er is de afgelopen periode veel tijd gestoken in de branche Onderwijs; er is een
intentieverklaring met het Drenthe College afgesloten met het doel technisch
onderwijs in Assen opnieuw op de kaart. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de
behoefte van de ondernemers. Daarnaast heeft de Hanze Hogeschool zich
gecommitteerd aan verblijf van 5 jaar in Assen. Zij gaan naar de Industrieweg 1. Hier
wordt een groot deel ingericht als les- en testruimte. Ook komt er ruimte voor
ondernemers om hier specifieke uitdaging of ambities op te pakken samen met de
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•
•

•

Hanze Hogeschool. Dit wordt het centrum van innovatie in Assen. OA wil dit volop
ondersteunen door de verbinding tussen Hanze en ondernemers te leggen en aan te
jagen. Binnenkort wordt de website van OA uitgebreid met de tab “Samen
Innoveren”. Hanze investeert 1,9 miljoen de komende jaren.
Wij streven naar een goede relatie tussen leden en stakeholders, waaronder de
Gemeente Assen. Er is een nieuw bestuursakkoord door de gemeente opgesteld;
daar waar mogelijk zullen wij hierin samen optrekken.
MVO; energiemonitor kan ingevuld worden via de website van OA en de gemeente;
dit wordt zeer aanbevolen; na het invullen volgt direct een plan van aanpak.
Henk Brink merkt op dat op het Peelerpark al meerdere camera’s aanwezig zijn die
hun nut hebben bewezen. Wij gaan voor een schone en veilige omgeving. Henk Brink
ziet graag de toevoeging “toonbare omgeving” er is veel verloedering aan de
buitenkant van de panden; dit is een aandachtspunt en verantwoordelijkheid voor de
pandeigenaren.
Voorzitter kring SBP, Mariska Kluiter, merkt op dat zij hier mee bezig is geweest in
samenspraak met de gemeente. Pas als panden verkocht worden vindt er
verbetering plaats. Als we hier iets aan kunnen doen zullen we dit zeker doen, maar
meer dan benoemen zit er niet in.
Jaarplan Zorg 2019 is als bijlage toegevoegd. Deze branche heeft een jaarplan 2019
opgesteld en heeft hierin een viertal actiepunten voor dit jaar vastgesteld,
waaronder een tweetal lezingen, verdere invulling geven aan de website Zorgstad
Assen en het organiseren van een symposium.

8. Financieel verslag (door penningmeester Rob Faijdherbe)
o Jaarverslag Ondernemend Assen 2018
o Begroting Ondernemend Assen 2019
o Begroting branche Zorg, Onderwijs en Overheid/Defensie 2019
o Verslag kascommissie (door Evert Perton/Heino Rosevink)
o Decharge bestuur
o Samenstelling kascommissie 2019
o Contributie 2020
o Voorstel kosten in rekening brengen bij no-shows
Rob Faijdherbe geeft voor de laatste keer een toelichting op het jaarverslag van
Ondernemend Assen 2018 en de begroting 2019.
Er is sprake van een toename van de contributie door een ledenstijging; de trekkingsrechten
van het OFA zijn fors gedaald. Ook is er sprake van een afname personeelskosten; door
vertrek van de programmamanager per februari 2018 en invulling vanaf juni 2018.
Naar aanleiding van signalen dat ondernemers in Drenthe het minst gebruik maken van
subsidieregelingen, is een collectieve overeenkomst met Vindsubsidies afgesloten, om dit zo
dicht mogelijk bij ondernemers te brengen.
Harry Weitering merkt op dat er in het geval van Vindsubsidies gekozen is voor een partij
buiten Assen; de keuze is indertijd gemaakt op basis van de ervaringen die zij hebben, aldus
Rob. Zoveel mogelijk proberen de business binnen Assen te halen is ons streven. Daarom
merkt Harry op dat binnen Cata (onderdeel van De Jong en Laan) ook expertise aanwezig is
voor een workshop over de vernieuwd Wwft, die gepland was in februari jl.
Bijzondere lasten € 30.000,-- Er was een toezegging vanuit de gemeente gedaan i.v.m. onze
kosten voor het project glasvezel. De toenmalig wethouder en ambtenaren hebben deze
toezegging gedaan, echter er is geen formeel besluit geweest, waardoor dit bedrag nu niet
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meer aan ons wordt toegezegd t.b.v. technisch onderwijs. Het was een vordering die er
achteraf niet bleek te zijn.
Veel achterstallige debiteuren; nu bezig met een inhaalslag om deze bedragen betaald te
krijgen. Betreft veelal lidmaatschap, eigen bijdrage Promotiedagen etc.
Het eigen vermogen neemt af; € 216.000,- Er zijn een aantal opdrachten gedaan voor Zorg en
Onderwijs. Deze zijn vanuit OA voorgeschoten en worden later ingediend bij het OFA. Rob
merkt op dat er in de begin jaren veel eigen vermogen is gecreëerd omdat dit niet werd
uitgegeven; de laatste jaren wordt er meer geld uitgegeven, maar wel met beleid.
Post onvoorzien om meer ruimte te creëren n.a.v. opmerkingen uit ALV vorig jaar. Mogelijk
gaan de personeelskosten nog omhoog omdat er veel werk gedaan wordt op het Facilitair
Bureau. De keuze is nu projecten niet te doen, óf het FB uit te breiden. Daar wordt door het
DB nader naar gekeken en een besluit in genomen. Op dit moment bestaat het facilitair
bureau uit 2 x 28 uur per week.
Arjan Schonewille merkt op dat OA veel ambities heeft en dat er voldoende geld is; wellicht
moeten we daar iets mee doen omdat we anders de ambities niet kunnen halen. René merkt
op dat we ambitieus zijn en de plannen ook willen halen.
Als er extra projecten bijkomen gaan we wellicht een beroep doen op de post onvoorzien van
€ 27.000,-Kascommissie:
Heino Rosevink doet namens de kascommissie verslag van de controle en verleent het
bestuur decharge. Heino Rosevink en Evert Perton worden met een fles wijn bedankt voor
hun kascontrole. Er worden twee nieuwe leden in de kascommissie benoemd:
Reint Schaafsma en Corine van Dijk.
Voorstel contributieverhoging 2020 en 2021:
In verband met toenemende kosten wordt een contributieverhoging voorgesteld van:
€ 65,00 in 2020
€ 75,00 in 2021
De vergadering doet het volgende voorstel:
€ 75,00 in 2020
€ 100,00 in 2021
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen door de vergadering.
No shows:
Besloten wordt om bij een no show € 25,00 kosten in rekening te brengen. Het voorstel
wordt unaniem aangenomen door de vergadering. Aukje Weijer stelt voor bij het aanmelden
op de website een mogelijkheid te geven waarbij aangegeven kan worden of je wel/niet
komt eten. Hilde pakt dit op en laat de website aanpassen.
Rob wordt hartelijk bedankt voor de inbreng m.b.t. financiële stukken en het jarenlang met
grote zorg beheren van de gelden van Ondernemend Assen.
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9. Vaart in Assen (door gastspreker Kjeld Vosjan)
Kjeld Vosjan is sinds januari 2019 binnenstadsregisseur van Assen. Sterke en
toekomstbestendige binnenstad is het doel van VIA er is 6 miljoen Euro beschikbaar voor 32
projecten de komende twee jaren.
Reint Schaafsma merkt op dat in het verleden al veel plannen bij MKB-binnenstad zijn
neergelegd maar deze werden altijd tegengehouden door de retailers. Kjeld streeft er naar
om nu weer de neuzen dezelfde kant op te krijgen en weer te investeren in de binnenstad.
René merkt op dat de nieuwe binnenstadvisie van Assen compacter en duidelijker is.
Welke rol ziet Kjeld voor OA en samenwerking met binnenstad? Het economisch belang ligt
nu bij de bedrijventerreinen. Samenwerking wordt vanuit OA gezocht maar daar wordt nog
niet veel op aangehaakt. Kjeld merkt op dat samenwerking het uitgangspunt is voor VIA en er
is inmiddels een afspraak gemaakt met OA begin april a.s.
10. Stand van zaken Ondernemersfonds Assen (door voorzitter René Kuipers)
- voorstel verhoging bijdrage WOZ-opslag
Het punt is ingebracht met het verzoek hierover na te denken er wordt geen besluit
genomen vanavond. Punt is besproken met het OFA; feit is dat de bijdrage van € 600.000
naar € 400.000 euro is gedaald, dit heeft te maken met sluiting van panden en herwaardering
vanuit de gemeente, waardoor de opbrengst is gedaald. Optie is om de WOZ-opslag te
verhogen. Dit moet stadsbreed gedragen worden.
Als je in de toekomst ambitieus wilt blijven kan het zo zijn dat een verhoging een optie is.
De gemeenteraad is de uiteindelijke partij die hierover besluit.
Rob merkt op dat veel vrijwilligers zich onbezoldigd inzetten voor OA; willen we onze
ambities kunnen uitvoeren dan moeten we wel iets doen.
Reint Schaafsma stelt voor als ondernemers een vuist naar de gemeente te maken; zij
moeten hun beleid aanpassen en wij als ondernemers moeten niet nog meer betalen.
In het kwartaaloverleg met de wethouder hebben wij als OA bij gemeente neergelegd dat
voor veel andere projecten geld beschikbaar wordt gesteld; wij willen ook extra financiële
mogelijkheden.
11. Rondvraag
Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt.
12. Sluiting
René bedankt de leden voor het vertrouwen dat zij in hem hebben gesteld; veel geleerd en
een groot netwerk opgebouwd. Enorm trots op de samenwerkingen en fusies die behaald
zijn. OA is een grote vereniging en we hebben wel wat in de melk te brokkelen. René blijft lid
van OA; hij heeft enorm genoten van de fantastische club om hem heen. Team van enorme
professionals en hij bedankt zijn bestuur.
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