Algemene Ledenvergadering Ondernemend Assen 19 oktober 2020

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING ONDERNEMEND ASSEN
Datum
Tijdstip
Aanwezig

: maandag 19 oktober 2020
: 19.00 – 20.00 uur, Online-vergadering bij Van der Valk Hotel te Assen
: deelnemerslijst is bekend bij het secretariaat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkom
Voorzitter Kor IJszenga opent de vergadering en heet allen welkom op deze online
vergadering van OA. Bestuursleden Maranke van Santen en Romeo Charmes zijn helaas
verhinderd.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken/mededelingen
Bij agendapunt 9 wordt een voorstel tot statutenwijziging gedaan. Omdat er 2/3
meerderheid van de leden aanwezig dient te zijn, wordt dit punt wel behandeld, maar kan er
niet over gestemd worden. Er wordt opnieuw een online ALV uitgezet, waarbij alleen het
punt ‘voorgestelde statutenwijziging’ behandeld wordt.
4. Verslagen Algemene Ledenvergaderingen 20.03.2019 en 26.09.2019
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Masterplan
Voorzitter Kor IJszenga licht het masterplan toe. Het bestuur heeft plannen voor de langere
termijn (5 tot 10 jaar) gemaakt, een stip op de horizon, waarbij we betrokkenheid van onze
leden niet willen verliezen maar juist versterken en we ook met elkaar een ambitie uit willen
spreken. Per bedrijventerrein wordt een plan opgesteld hoe het bedrijventerrein
toekomstbestendig gemaakt kan worden. Onderwerpen hierbij zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Infrastructuur en bereikbaarheid
Duurzaamheid en energietransitie
Vestigingsbeleid
Openbare ruimte en beheer en onderhoud
Klimaatbestendigheid
(verkeers-)veiligheid
Wet- en regelgeving beleid, vergunningen

De onderwerpen zijn niet limitatief. Tauw B.V. uit Assen (lid van OA) is gevraagd een voorstel
voor een ‘plan van aanpak’ te doen. De kringbesturen hebben positief gereageerd en
aandachtspunten meegegeven. Het dagelijks bestuur heeft positief gereageerd en deze week
wordt het algemeen bestuur geïnformeerd. We zijn enthousiast omdat het ons instrumenten
geeft om concrete projecten op te pakken.
In de komende periode volgt via nieuwsbrieven informatie en worden leden uitgenodigd deel
te nemen daar waar mogelijk.
Willem Hulshof merkt op dat het een mooie strategie is die over meerdere jaren gaat.
Harry Weitering is van mening dat Ondernemend Assen dit goed aanpakt.
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6. Ledenonderzoek
Projectmanager Anita ter Veld geeft een presentatie van de eerste schets van de uitkomsten
van het ledenonderzoek. 130 leden (een mooi resultaat) hebben deelgenomen aan het
ledenonderzoek; 38 interviews met verdiepingsvragen zijn afgenomen.
Gemiddeld rapportcijfer: 7,5
De leden worden meegenomen in een power-point-presentatie.
Betekenis van de vereniging
Het onderhouden of opbouwen van een netwerk van ondernemers in Assen is een
belangrijke reden om lid te worden. Op plek twee en drie staan het uitwisselen van kennis en
het doen van zaken. Er waren bij deze vraag meerder antwoorden mogelijk. De rol van
belangenbehartiger is onvoldoende bekend bij de leden.
Leden ervaren voordeel van het lidmaatschap door de groei van hun netwerk, deelname aan
collectieve contracten en kennis van de nieuwste ontwikkelingen.
Tijdens de interviews kwam naar voren dat veel leden niet scherp hebben wat het belangen
behartigen precies betekent en hoe de vereniging haar leden hierin van dienst kan zijn.
Geïnterviewde leden noemen dat zij dit enerzijds niet nodig hebben en anderzijds zelf wel
naar de gemeente stappen indien nodig.
Meer dan de helft van de leden leest zowel de nieuwsbrief en/of overige communicatie en
bezoekt activiteiten. Met name Twitter is minder bekend. 16% noemt zich actief lid. Deze
personen helpen bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten. Een kwart van de
personen die nu aangeven inactief te zijn, wil meer uit hun lidmaatschap halen.
Met betrekking tot het bedrijventerrein is het merendeel van de leden tevreden over
bereikbaarheid, parkeren, verlichting, schoonheid en onderhoud openbare ruimte.
Bekendheid en waardering
Voor alle verschillende (bestuurs)organen binnen Ondernemend Assen geldt dat er meer
leden niet dan wel bekend zijn met deze organen. Dit ligt mogelijk aan de benaming van de
organen, de personen zijn veelal wel bekend.
Ongeveer de helft van de leden is bekend met de projecten die Ondernemend Assen
uitvoert. Een kwart kent de projecten niet.
Activiteiten
Driekwart van de leden vindt dat er interessante activiteiten georganiseerd worden.
Een klein aantal leden mist de persoonlijke aansluiting omdat zij werkzaam zijn in een
bijzondere branche. Leden konden aangeven in welke verhouding zij graag activiteiten
georganiseerd zouden willen zien. Gemiddeld genomen waren alle soorten ongeveer even
belangrijk, met een lichte voorkeur voor sociale activiteiten, zoals netwerkborrels.
Overkoepelende activiteiten worden het meest gewaardeerd.
Op 21 oktober a.s. worden de uitkomsten besproken met het algemeen bestuur en daarna
worden de uitkomsten in een actieplan weergegeven, als onderdeel van het meerjarenplan
2021-2023.
Willem Hulshof vraagt of de sheets beschikbaar zijn. Anita zal na het overleg met het
algemeen bestuur de sheets delen. Hester de Rijk merkt op dat de gemeente graag samen
werkt en ons zeer graag van dienst zijn.
Anita wordt bedankt voor haar toelichting op de uitkomsten van het ledenonderzoek.
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7. Terugblik op activiteiten 2019/2020
Bestuurssecretaris Hilde van der Zee blikt terug op activiteiten die gehouden zijn in 2019 en
begin 2020.
Activiteiten 2019
Een vernieuwde PD-Drenthe, die plaatsvond in de Nieuwe Kolk, met een goed gevuld
Ondernemend Assen-plein. Daarnaast hebben we diverse kring- en branchebijeenkomsten
georganiseerd, alsmede sportieve activiteiten zoals een golfclinic, TT-VIP-village en de Urban
Run. Ook konden leden in 2019 weer deelnemen aan een aantal informatieve
bijeenkomsten. Een mooie pilot was de DTM-city race, waar heel veel belangstelling voor
was.
De voorbereidingen voor de Open Bedrijven Dag Drenthe zijn in 2019 door een werkgroep
bestaande uit leden van OA, facilitair bureau OA en de gemeente Assen opgepakt. Een groot
succes; 40 deelnemers hebben hun bedrijf op de eerste zaterdag van november opengesteld
voor publiek.
In samenwerking met AssenvoorAssen werd een duurzaamheidsplein op de Beursvloer
georganiseerd. Een prachtige samenwerking, die in 2020 voortgezet wordt in een online
Beursvloer op 17 november a.s.
Activiteiten 2020
In januari is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden en in februari de traditionele
winter-bbq. Beide activiteiten werden zeer goed bezocht. Vervolgens hebben we middels
persoonlijk contact en webinars vanaf maart 2020 zoveel mogelijk de verbinding met onze
leden in stand gehouden en hopen – zodra het weer mogelijk is – een mooi palet aan
activiteiten aan te kunnen bieden en elkaar weer live te treffen.
8. Voorstellen nieuwe bestuursleden
Maranke van Santen; voorzitter branche Zorg, is toegetreden tot het DB.
Jaap Bolt; voorzitter van de kring Noord
Reind Zonderman; voorzitter van de kring Zuid/West.
Kor wenst allen een fijne samenwerking en veel plezier in hun rol.
9. Wijziging statuten, huishoudelijk reglement en bestuurlijke organisatie
Kor geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen; er worden geen besluiten
genomen. In een afzonderlijke ALV wordt de leden gevraagd akkoord te gaan met deze
voorgestelde wijzigingen. Deze wordt op korte termijn gepland.
Bestuurlijke organisatie
Het was gebruikelijk dat er 2 x per jaar een overleg tussen het Dagelijks Bestuur en het
Algemeen Bestuur plaatsvond. Daarnaast was er nog een voorzittersoverleg waarbij de
voorzitters van de kringen en branches werden bijgepraat. In de dagelijkse praktijk bleken dit
nagenoeg de zelfde mensen te betreffen. Daarom hebben we besloten het voorzittersoverleg
te schrappen en de frequentie van het overleg tussen DB en AB op te schroeven naar 4 x per
jaar.
Voorgestelde statutenwijziging
Art 5.1: in verband met het voorstel voor geassocieerd lidmaatschap is het woordje ‘slechts’
weggehaald.
Art 5.3: dit artikel is toegevoegd. We willen hiermee een paar zaken mogelijk maken:
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- een lid dat bijvoorbeeld lang actief is geweest binnen de vereniging gaat verhuizen net
buiten de gemeente Assen. Op zijn of haar verzoek willen we ruimte geven om nog een tijdje
lid te blijven, vanwege het netwerk, etc.
- tevens willen we het mogelijk maken dat iemand van buiten Assen ingezet kan worden als
bestuurslid namens Ondernemend Assen. Bijvoorbeeld: een lid woonachtig in Assen maar
zijn bedrijf is gevestigd in Beilen. Toch zit hij vanwege zijn expertise in het stichtingsbestuur
van de Techniek Academie.
Uiteraard altijd in overleg met de betreffende kringbestuur en de kandidaat. Het
geassocieerde lid betaalt de gewone contributie en kan deelnemen aan de activiteiten,
echter heeft hij/zij geen stemrecht.
Art 7-4: en/of weg = redactioneel
Art 9-1: hier loopt het Algemeen en Dagelijks Bestuur door elkaar. Het Algemeen Bestuur
bestaat uit zo veel leden als er branches en kringen zijn en een onafhankelijk voorzitter en
penningmeester. In de laatste alinea van 1 wordt de vorming van het Dagelijks Bestuur
beschreven.
Art 14: we hebben hier de Statuten aangepast aan de geldende praktijk. Het is de gewoonte
dat de kascommissie zelfstandig opereert en geen externe accountant of deskundige nodig
heeft om haar werk te kunnen doen.
Dat geldt ook voor art 15-3 en 17-F
Art 15-4: ‘het’ weghalen = redactioneel
Voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement
Art 2: gesproken wordt over Groep maar dat moet Kring zijn. Tevens hebben we de
benaming van de kringen aangepast naar de actualiteit.
Art 3: is gelijk aan de vermelding in de statuten.
Art 5: ‘van de’ vervangen door ‘namens’. Hiermee maken we het mogelijk dat iemand anders
dan één van de bestuursleden van een kring deelneemt in het DB of AB.
Art 8: we hebben hier de terminologie zoals die ook in de beschikking van de gemeente
wordt gebruikt toegepast: ‘niet woningen’.
Tevens redactioneel wat aangepast door het in de tegenwoordige tijd te schrijven en we
hebben ‘uitvoeren van projecten’ meegenomen in de opsomming.
De laatste alinea van art. 8 hebben we weggehaald, omdat dit in de praktijk niet uitvoerbaar
is. Wij kunnen niet beoordelen of iemand op zijn zolderkamertje zit dat niet is aangemerkt als
’bedrijfsruimte’ en daardoor dus ‘niet woning’. Of dat iemand een flexkantoor huurt waarbij
de opslag OZB in de huur is verdisconteerd. Omdat hier slechts een enkele uitzondering is
beschreven hebben we het weggehaald.
Claas Frankena vraagt of de kascommissie een extern deskundige kan inschakelen als zij dit
wenst? Als er aanleiding toe is kunnen zowel de leden als de kascommissie daartoe
besluiten. (Artikel 14).
10. Financieel verslag 2019
Penningmeester Willem Faassen geeft op hoofdlijnen een toelichting op het Jaarverslag 2019
(per abuis is 2020 vermeld) en de begroting 2020.
Financieel verslag 2019
• Lichte daling van de opbrengsten en iets grotere daling van de kosten waardoor een klein
positief resultaat resteert
• Investeringen in camera’s project Assen Schoon en Veilig
• Veel aandacht besteed aan incasso oude debiteuren (Florijn Incasso)
• Contributies licht gestegen, wel flinke afboeking dubieuze debiteuren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoog eigen vermogen vanwege opgespaarde reserves
Trekkingsrecht OFA 2019 min of meer gelijk aan 2018
Personeelskosten gestegen, m.n. door hele jaar projectleider
Grip op kantoor- en algemene kosten
Lichte daling projectkosten, ambitie bestuur om dat tij te keren
Nieuw: bijdrage aan DTM City-racing, groot succes
Licht positief resultaat
Gezonde financiële positie
Voldoende liquiditeit om projecten op te starten
Administratie akkoord bevonden door kascommissie

De budgetten kunnen volgend jaar wellicht licht onder druk door procentuele afname van
OFA trekkingsrechten.
Begroting 2020
•
•
•
•
•

Ambitie van het bestuur was om de aanwezige middelen in te gaan zetten in nieuwe,
ambitieuze projecten… maar toen kwam Corona
Investeringen in camera’s, inzet op Masterplan, Ledenonderzoek en bijdrage aan een
veilige binnenstad in Coronatijd
Tot en met Q3 liggen vrijwel alle kosten, m.n. personeelskosten licht onder de begroting,
dus op koers
Inkomsten naar verwachting vergelijkbaar, maar contributie moet nog gefactureerd.
Hiermee is – i.v.m. corona – gewacht tot na de ALV
Projectkosten tot nu toe substantieel onder begroting vanwege schrappen veel
evenementen. Nog wel uitgaven voor Masterplan en Ledenonderzoek

Tot en met Q-3 liggen we op koers m.b.t. alle kosten voor 2020. Contributie wordt nog
geheven; bestuur heeft aangegeven de contributie pas eind 2020 te zullen heffen.
Er vindt een andere verdeling van de projectkosten plaats door het masterplan en
ledenonderzoek.
Begroting branche Zorg en branche Onderwijs 2020
Voor beide branches geldt dat de voorgenomen projecten nagenoeg niet zijn doorgegaan
door Corona, waardoor het grootste deel van het beschikbare budget meegenomen wordt
naar 2021.
Menno den Hollander vraagt waarom een positief resultaat van 4.000 een balans van 18.000
oplevert? Willem Faassen antwoordt hierop dat het balanstotaal meer zaken behelst dan
alleen het resultaat.
Kor bedankt Willem voor zijn heldere toelichting.
Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit mw. Corine van Tol en de heer Reint Schaafsma, heeft de
financiële administratie van de Vereniging gecontroleerd en in orde bevonden. De
vergadering wordt gevraagd de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.
De leden stemmen digitaal en men besluit unaniem decharge te verlenen.
Samenstelling kascommissie
De kascommissie wordt gevraagd nog een jaar door te gaan. Voorgesteld wordt de
kascommissie uit te breiden met één persoon, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
Kandidaten kunnen zich aanmelden via info@ondernemend-assen.nl
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Contributievaststelling 2020
Tijdens de ALV van 20 maart 2019 hebben de leden ingestemd met de volgende
contributieverhoging: € 75,= per 2020 en € 100,= per 2021 (per jaar).
11. Vooruitblik op Q-4 2020 en 2021
Projectmanager Anita ter Veld geeft een vooruitblik op de voorgenomen projecten voor
2021:
Verbinding
Met onze leden is in de eerste helft van 2020 vooral telefonisch contact geweest, maar
hopelijk ontstaat er weer meer ruimte voor het leggen van persoonlijk contact. Wij hopen op
een wisselwerking: loop eens bij ons binnen of nodig ons uit! Daarnaast zoeken wij meer
verbinding met de gemeente Assen/binnenstad: Samen voor Assen, waarbij de goede
contacten geïntensiveerd worden. Ook zijn er actieve contacten met de branches Zorg en
Onderwijs. Het Onderwijs en Ondernemersplatform Assen wordt nieuw leven ingeblazen.
Wij actualiseren onze website, waarbij ook de leden worden gevraagd hun bedrijfspagina te
vullen.
Projecten
Zon op de Zaak. Hoe je kunt verduurzamen binnen je bedrijf en daarnaast begeleiden in de
SDE-subsidietrajecten. Het project Schoon/Heel/Veilig kenmerkt zich door een fijne
samenwerking met onder meer de eigen leden. De kringen worden meer betrokken in o.a.
dag/nachtschouw. Op Stadsbedrijvenpark zijn extra camera’s geplaatst en er zijn logo’s van
het beeldmerk camera op de toegangsborden geplaatst. Uitwerking van de uitkomsten van
het ledenonderzoek en binnenkort wordt het masterplan opgestart.
Binnenkort wordt een online koffiemomenten opgestart met onze leden.
Collectieve Contracten; De herkenbaarheid van contracten wordt duidelijker
gecommuniceerd, maar ook gaan we anders werken; voor een aantal contracten krijgt OA
een intermediair-rol i.p.v. contractpartner. Geen kickback fee meer voor de vereniging.
Warm welkom nieuwe leden; Dit is inmiddels van start gegaan; nieuwe leden worden
bezocht door een kringbestuurslid samen met een lid van het facilitair bureau (Anita of
Hilde).
Q-4 en 2021
De focus wordt gelegd op de uitwerking van de ledenenquête en de ontwikkeling van het
masterplan.
Heb je vraagstukken voor een online-meeting of webinar, speel het door aan het facilitair
bureau.
12. Voorstel Gemeente Assen voor indexering opslag WOZ, tarief niet-woningen, in 2021
Tot nu toe heeft de gemeente geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot indexering
opslag WOZ; vanwege Corona is de voorgenomen indexering 2021 doorgeschoven naar
2022. Het percentage is nog niet vastgesteld maar zal ca. 2 tot 2,5% worden.
13. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Kor sluit de ALV en bedankt alle aanwezigen voor inbreng en deelname.
We hopen elkaar de volgende keer, in maart 2021, weer in levende lijve te ontmoeten!
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