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Datum:
Tijd:
Plaats:

27 maart 2019
20:00 uur
Urban OUTKA, Zonnebaan 18, Utrecht

Aanwezig:

Voorzitter / Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Overige aanwezigen:

Peter van Dam, Arthur Dijkhuizen, Gerrit Verhoef,
Govert van der Wal, Valleri in ’t Hout-Sedoc, Jocelyn Vlaar,
Karin van der Willigen, Ingeborg Koot, Peter Visser,
Marcel Blekendaal, Roger Clements

Afwezig met bericht:

Martijn Meesters (studie), Myra Doodeman (ziek),
Robbert Oelp (werk)

Kees Swierts
Jelle Quak
Rietje Beeren

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en Mededelingen
Vaststellen definitieve agenda
Notulen vorige ALV
Activiteitencommissie
Financiën 2018, Logboek 2018 en begroting 2019
Bestuurszaken
Rondvraag en Sluiting
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1. Opening
Kees Swierts opent (20:05 uur) de vergadering met een welkom aan iedereen.
NB. Voorafgaand aan deze ALV hebben we eerst gezamenlijk gegeten bij
Valleri in ’t Hout-Sedoc van Urban OUTKA. Dat was weer succesvol.
Bij deze maaltijd had Kees de nieuwe wethouder Economie, de heer Maarten
van Dijk, uitgenodigd om met ons platform kennis te komen maken. Het leidde
tot een ontspannen en aangename ontmoeting.
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken te vermelden.
2. Vaststellen definitieve agenda
De agenda voor deze ALV wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Notulen van ALV 27 maart 2018
De notulen van de vorige ALV hebben reeds een jaar op de website gestaan,
zodat iedereen die tijdig heeft kunnen lezen. De notulen worden (zonder
wijzigingen) vastgesteld.
4. Activiteitencommissie
Namens de Activiteitencommissie voert Rietje Beeren het woord.
Rietje benoemt enkele activiteiten die er in 2018 zijn geweest. Er zijn in totaal
10 ‘ontmoetingsmomenten’ geweest1.
Rietje licht de plannen voor 2019 toe aan de hand van enkele sheets.
In grote lijnen:
- 17 april: Informatieve borrel (met toelichting op Negometrix door
gemeente), plaats: Breukelen, bij De Danne
- 20 mei: ‘Pubquiz’, bij Maarssen aan de Kook
- Juni: Rondvaart en maaltijd
- Juli: Bomentocht, met Gerrit Verhoef (datum: waarschijnlijk 11 juli)
- September: Workshop ‘Marketingplan’
- Oktober: Borrel en Speeddaten
- November: Borrel en Bowling
- December: Kerstpakketten
De activiteitencommissie is nog druk bezig met de planning, vastleggen van
accommodatie en data, etc. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk via de
website en Nieuwbrief.
Op aangeven van de ALV zal de commissie proberen voor deze evenementen
extra aandacht te vragen in de pers. Bijvoorbeeld voor de Pubquiz een artikel
en een advertentie in de plaatselijke media (VAR, Vechtstroom, RTV-SV).
Namens het bestuur prijst Rietje de leden van de commissieleden voor hun
inzet.
1

Zie hiervoor ook het eerste blad van het jaarverslag ‘Logboek 2018’.
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De commissie bestaat nu uit: Annette Links, Gerben van Bers, Gerrit Verhoef,
Jelle Quak, Myra Doodeman en Rietje Beeren.
5. Financiën 2018, Logboek 2018 en Begroting 2019
Jelle Quak verzorgt de toelichting op de jaarrekening 2018.
De kascommissie bestond dit jaar uit Karin van der Willigen en Ingeborg Koot.
Zij hebben de administratie bekeken en alles in orde bevonden. Ze adviseren
de ALV om het bestuur decharge te verlenen, hetgeen onder applaus gebeurt.
Voor volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Ingeborg Koot en Jocelyn
Vlaar.
Na de toelichting door Jelle en het beantwoorden van enkele vragen worden de
cijfers over 2018 door de vergadering goedgekeurd.
Evenals vorige jaren heeft Kees een kort jaarverslag opgesteld. Dit verslag is te
beschouwen als een vervolg op het eerder uitgebracht ‘Logboek 2010-2015’.
Iedereen heeft het verslag al kunnen inzien omdat het met de uitnodiging is
meegestuurd.
De begroting voor 2019 wordt door Jelle toegelicht, met name ook de
deelbegroting voor de activiteiten (zie ook het jaarverslag, onderaan pagina 3).
Het totaalbedrag is vooralsnog weer begroot op (maximaal) 4.000 euro,
inclusief de kosten voor de ALV (dit valt rechtstreeks onder het bestuur), de
Nieuwjaarsreceptie, de BBQ/MUS, de evenementen (netwerkbijeenkomsten,
workshops en borrels). Bij de begroting is ervan uit gegaan dat het ledenaantal
een lichte groei zal vertonen.
De ALV gaat met het voorstel voor de begroting (en de deelbegroting) akkoord.

6. Bestuurszaken
Kees wijst erop dat volgens het rooster van aftreden hij vorig jaar al aan de
beurt was om af te treden. Toen heeft Kees zich bereid verklaard vooralsnog
voor minstens één jaar bij te tekenen. Omdat er (nog) geen nieuwe kandidaten
zich hebben aangemeld besluit de ALV om Kees voor nog een jaar als
voorzitter ‘te gedogen’.
Toch doet Kees doet een dringend beroep op geïnteresseerde leden om zich
als kandidaat te melden en alvast ‘mee te lopen’ met het bestuur. Voor de
langere termijn is ‘vers bloed’ dringend gewenst omdat het bestuur met drie
personen wel kwetsbaar is gebleken. De oproep is deze keer gelukkig niet
tegen dovemansoren gericht: Valleri meldt zich aan om eens met het bestuur te
komen praten over een mogelijke kandidaatstelling. Zij wordt van harte
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek!
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7. Rondvraag en Sluiting
Valleri in ’t Hout meldt dat zij met haar bedrijf op 28 juni een dag voor relaties
gaat verzorgen. De leden van het ZZP-platform zijn van harte uitgenodigd om
daar naar toe te komen (e-mail volgt nog, uitgelezen kans om te netwerken!).
Jocelyn Vlaar vraagt aandacht voor het schrijven van teksten in Facebook, etc.
Samen met de Activiteitencommissie zal een oproep in een Nieuwsbrief worden
geplaatst om de belangstelling hiervoor te peilen.
Ingeborg Koot vraagt of er voor introducees ook een soort nazorg geregeld is.
Stuurt het bestuur bijvoorbeeld een e-mail na afloop van het evenement? Kees
geeft aan dat dit nog niet goed in een procedure of in afspraken is geregeld. In
deze ALV spreken we af dat degene die de introducé meeneemt enige tijd na
afloop (b.v. een week) zal vragen of de introducé geïnteresseerd is om lid te
worden. Het bestuur zal ook een vergelijkbare procedure hiervoor ontwikkelen.
Peter van Dam vraagt aandacht voor de lobbywerkzaamheden van onze
voorzitter. Hij complimenteert hem met het vele werk en de bereikte resultaten.
Op Peter’s verzoek vertelt Kees het een en ander over die activiteiten, zoals de
voorbereidingen voor de Dag van de Ondernemer, de stuurgroep Samen aan
Zet, het vertegenwoordigen van ons platform in het OVSV-bestuur, het
opbouwen van goede contacten met de ambtenaren, etc. Door al die activiteiten
hebben we, aldus Peter, binnen Stichtse Vecht als zzp’ers een echt gezicht
gekregen, er wordt steeds meer rekening met ons gehouden, we ‘worden
gezien’.
Kees dankt Peter voor zijn complimenten en geeft aan dat dit lobbywerk ook
leuk is om te doen. En dat hij er daarom dus mee door zal gaan.
Marcel Blekendaal meldt dat op 4 mei in Kockengen de opening plaatsvindt van
een polsstok-terrein. Onze leden zijn van harte uitgenodigd, er is nog plaats
voor sponsoring trouwens. Kees meldt de ALV in dit kader, dat Marcel sinds
kort is benoemd tot ‘cultuurmakelaar’. Na het applaus hiervoor geeft Marcel
toelichting wat deze benoeming voor hem (en onze gemeente) betekent.
Rietje Beeren vraagt aandacht voor de Beursvloer op 20 juni. Zij roept de leden
van het platform op om gezamenlijk of individueel iets te ondernemen. De
voorzitters van OVSV en van ons platform zijn overigens benoemd tot
‘ambassadeur van de Beursvloer’.
Kees Swierts sluit ten slotte om circa 21:45 uur de vergadering af.
Daarna vervolgen we nog geruime tijd de discussies en het netwerken onder
het genot van een drankje en een hapje ‘aan de bar’.
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