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Notulen ALV 10 november 2016
locatie Burggolf Purmerend, aan de Westerweg 60 te Purmerend.RABOBANK 1706.02.036
Aanwezig: 61 leden en partners

17:45 uur Ontvangst met koffie en een kopje soep. Welkom door voorzitter Bas van
Baarsen en Suzanne Rozema van Burggolf met korte inleiding over Hotel /Golfbaan
etc. Daarna verdeling in drie groepen om 18:15 uur rondleidingen over terrein van
BurgGolf de graskeeper, Hampshire Golfhotel en Fit20 Purmerend. Gevolgd door
een spreekbeurt van Marten Horjus over zijn boek “Fietsen op Zee”
Voor de pauze gaf ook André Boon van de Rotaryclub Monnickendam een korte
uitleg over de actie Sterren Stralen t.b.v. World Servants Monnickendam.
Om 20.00 uur opent voorzitter Bas van Baarsen de najaars Algemene
Ledenvergadering (voor leden en hun partners)
Aanwezig: 61 leden en partners.
Afgemeld: ABK asbestsanering, Deegen, Huiberts Katwoude, Salon Zuideinde,
Waterland Recreatie, de Struunhoeve, de Voetendokter.
Behandeling notulen van de Voorjaars ALV 20 april 2016: er zijn geen opmerkingen
de notulen worden vastgesteld.
Mededelingen: Er is een mediawerkgroep samengesteld bestaande uit Daan van
Baarsen, Roar Schouten, Janine Klein en Corella Krijgsman.
Op 13 november is de eerste uitzending van Waterlandse Zaken door omroep PIM.
Ontbijt Landelijke MKB Ondernemersdag 18 november bij Landwater
8 december Start stemming genomineerden Ondernemersprijs 2016
De jury van de ondernemersprijs bestaat uit Bas van Baarsen, Jean van der Hoeven,
Janine Klein, Julian Oosterloo, Raymond Weijgertse. De jurybezoeken zijn dit jaar op
15 december. We streven er naar om de verkiezing meer bekendheid te geven
d.m.v. posters, sociale media etc.
De Kerstmarkt is dit jaar op vrijdag 16 december
De Nieuwjaarsborrel vindt plaats 6 januari in De Waegh
Bas van Baarsen kondigt een inspiratie middag/avond aan op 14 maart 2017 als
cadeau aan de gemeente Waterland met het thema wonen,werken,verblijven in
Waterland t.g.v. het 5 jarig bestaan van de OVW. De heer van Gulik is hier absoluut
tegen en vindt dat we geen cadeau aan de gemeente mogen geven. Janine Klein
betoogt dat hier niet de gemeente maar de inwoners van de kernen mee bedoeld
worden.
Bespreking en vaststelling begroting 2017. André bespreekt de begroting voor 2017
die als bijlage met de uitnodiging is verstuurd.
De contributie voor 2017 wordt volgens voorstel wederom vastgesteld op € 150,=.
Er zijn verder geen opmerkingen en de begroting wordt vastgesteld.
Rondvraag: Greet Gutter kondigt aan dat zij m.i.v. de volgende ALV het bestuur gaat
verlaten.
Einde bijeenkomst: 21:00 uur, waarna onder het genot van een drankje nog wat werd
nagepraat.

