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Notulen Bedrijfsbezoek/ALV 23 april 2015
locatie Mirror Paviljoen Waterlandse Zeedijk 2 Monnickendam
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RABOBANK

Aanvang 18.15 uur Voorprogramma:
Al om kwart voor zes kwamen de eerste enthousiaste bezoekers binnen voor het
bedrijfsbezoek gecombineerd met de algemene ledenvergadering.
De om kwart over zes geplande eenvoudige broodjesmaaltijd bleek toch iet meer in te
houden, naast een voortreffelijk broodje beenham serveerde de bediening van het Mirror
Paviljoen diverse salades en een flinke portie patat. Om bijna zeven uur begon het
voorprogramma met achtereenvolgens een presentatie van Gerard Meij en Jan Meerman
over de te organiseren Monnickendammer Visdagen, waarbij op elke vrijdag tussen 10 juli
en 14 augustus van 12.00 tot 18.00 uur visgerelateerde activiteiten rond de Binnenhaven
worden georganiseerd. Te denken valt aan visroken, het openstellen van visrokerij Lange
Ben, straatvermaak door het Historisch genootschap, boottochtjes, marktkramen met
streekproducten etc.
Vervolgens kwamen Dick Meijer en Wouter Terpstra aan het woord over omroep PIM, meer
dan een omroep namelijk een Mediadienst met activiteiten via Twitter, Facebook en de
website. Niet weg te denken uit Waterland en gefinancierd uit donaties en subsidies. Toch is
dat niet voldoende om bij te blijven en te investeren in efficiëntere apparatuur. Daarom
willen ze graag met het bedrijfsleven samenwerken door tegen geringe kosten commercials
uit te zenden, waardoor een win-win situatie ontstaat.
De laatste spreker was prof.mr.Friso de Zeeuw die zijn licht liet schijnen op de
gebiedsontwikkeling in ons woonwerkgebied Waterland. Een uniek gebied dicht bij
Amsterdam, maar met een eigen karakter in kleine steden, dorpen en kernen. Hij voorziet
echter ook manco's door de kleinschaligheid zoals bijv. een te geringe bestuurskracht. Het is
dan ook wenselijk in de toekomst samenwerkingsverbanden aan te gaan of samen te gaan
met andere gemeenten. De persoonlijke voorkeur van Friso de Zeeuw gaat hierbij uit naar
Edam/Volendam als Partner. Een ambtelijke fusie met Landsmeer, Oostzaan en Wormerland
wijst hij met stelligheid af.

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 (voor leden en hun partners)
Aanwezig 46 leden/partners Afgezegd 6 leden( volgens bijgaande lijst)
1. Opening van de vergadering door de voorzitter om 20.15 uur
2. Notulen van de ALV 16 april 2014. Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Ze worden
hierbij vastgesteld.
3. Aftreden en herbenoemen van het dagelijks bestuur:
Samenstelling dagelijks bestuur: Bas van Baarsen voorzitter, André Schomakers
penningmeester en Peter Kock secretaris bij acclamatie herkozen.
Rooster van aftreden voor de komende 3 jaar: voorzitter 2016, penningmeester 2017,
secretaris 2018. Verder heeft Corella uitstekend gezorgd voor het verschijnen van de

maandelijkse nieuwsbrief, waarmee we de leden op de hoogte houden van actuele
gebeurtenissen. We zoeken nog trekkers voor de clusters MKB,Horeca,Toerisme en ZZP.
4. In 2014 zijn er veel bezoeken en bijeenkomsten geweest o.a. Bezoeken aan de Speeltoren,
Marken Expres, De zeilhoek/Huis aan het water, Winkels aan het Zuideinde, Huiberts en de
Baanstede. De bijeenkomsten waren o.a. over. Aankoopbeleid van de Gemeente,
Samenwerking Toerisme, Waterlandbon, Beroepsuitleg op het BNC. Daarnaast zijn we actief
in de VOWA is er kwartaaloverleg met wethouder Jean van der Hoeven, houden we
ondernemers spreekuur met de bedrijfs contactfunctionaris Linda Demmers. Via Dolf
Kloosterboer spreken we regelmatig met MKB Nederland.
Over het algemeen dus belangenbehartiging, waarbij we niet altijd een standpunt kunnen
innemen door de grote diversiteit van leden. Het is dus van belang dat iedere ondernemer
voor zich zelf opkomt, waarbij we wel kunnen ondersteunen.
5. De penningmeester geeft een toelichting op de balans van 2014 en de begroting van 2015.
De stukken zijn gecontroleerd door de kas commissie. De heer Kulik merkt op dat er een
klein verschil (€96) op de balans staat, waardoor geen decharge kan worden verleend. De
penningmeester zegt toe dit op korte termijn uit te zoeken waarna wordt besloten een
extra vergadering uit te schrijven om alsnog decharge te kunnen verlenen.
6. Rondvraag: Jan Zetzema stelt voor de kascommissie voortaan op de ALV te benoemen,
waarbij elk jaar een lid aanblijft en een nieuw lid aantreedt, zodat er continuïteit ontstaat.
Anke van Goor vraagt aandacht voor de overlast van wielrenners op het Zuideinde. We
brengen dit nogmaals onder de aandacht van de bedrijfs contactfunctionaris. Romy ten Have
vraagt of ook per email met de bedrijfscontactfunctionaris kan worden gecommuniceerd.
Dit is mogelijk, maar vaak kan een gesprek toch beter werken. Arnold van der Zee brengt de
BHV cursus nog onder de aandacht, waarvoor men zich nog kan opgeven. Gerard Kulik wil
meer duidelijkheid over de millieu aanpassingen van de Gemeentewerf. Dit betreft
waarschijnlijk asbest verwijdering .
8. Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en kan er nog even worden nagepraat
onder het genot van een drankje
PJK

