Verslag Voorjaarsledenvergadering van de Beemster Ondernemer
dd. 21 mei 2015
1. Opening
De vergadering wordt gehouden bij Aannemersbedrijf Koos Koning, winnaar van de
Ondernemersprijs 2014.
De vergadering wordt om 20.10 uur geopend door de voorzitter mevrouw M. Oortman
Gerlings die alle aanwezigen verwelkomt.
Er zijn 36 mensen aanwezig .
Afmeldingen zijn ontvangen van:
Prettig leesbaar, Ten Dam zonwering, HR Makelaars, Kocken Makelaars, Golfbaan Beemster
Het Heerenhuis evenementen, Progressie en Govers Media.
2. Presentatie van het bedrijf
De heer K. Koning geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie de geschiedenis en
groei van het bedrijf weer en laat – met gepaste trots – foto’s van gerealiseerde projecten
zien.
De ” rondleiding “ beperkt zich tot de bedrijfshal met de opmerking dat de vloer voor de
gelegenheid grondig geboend is.
3. Verslag najaarsvergadering dd. 23 oktober 2014
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de samensteller.
Naar aanleiding van het verslag:
 De LTO is gevorderd met de interne (re)organisatie. Er wordt bekeken of het houden van
een gezamenlijke Kertsborrel dit jaar haalbaar is.
 Er is bij de gemeente aangedrongen op een contactpersoonbij wie de ondernemers
terecht kunnen zonder het hele (Purmerendse) gemeentehuis telefonisch te hoeven
aflopen. Dit is de heer Cees van Wijnen, beleidsregisseur. Hij is te bereiken op
telefoonnummer 0299-682112 van maandag tot en met donderdag en doorgaans ook op
vrijdag.
 De contacten met het bestuur van de Zeevang Ondernemers (ZO!) staan op een laag
pitje. De gemeente Zeevang zit in een fusieproces en ZO! Wil dit eerst afwachten.
 De Kermisborrel kan dit jaar wellicht beter bezocht worden als deze georganiseerd wordt
door de BO. Dit heeft de heer K. Koning aangegeven. Het wordt later in deze vergadering
besproken.
 De nieuwjaarsreceptie is gehouden bij de Eterij, in een kleine ruimte, het was er
daardoor erg druk maar wel heel gezellig.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
 Overleg met het gemeentebestuur en de politieke partijen:
De BO heeft dit jaar de politieke partijen nog niet benaderd, wij worden wel door hun
gevraagd om mee te denken met een aantal onderwerpen. Het DB van de BO woont
bijna alle raadsvergaderingen bij en er is elke drie maanden overleg met het
gemeentebestuur in de persoon van wethouders D. Butter en A. Zeeman, samen met
LTO. Voor dit overleg worden de leden telkens gevraagd agendapunten aan te leveren.
 Toerisme:
De heer T. van der Weide, kwartiermaker van het project “De toerist in de Beemster “ zet
uiteen hoe 8 partijen in de Beemster, waaronder de BO zich inspannen om
kwaliteitstoerisme in de Beemster te ontwikkelen.



In dit kader wordt de heer C. Wanders uitgenodigd om zijn project voor een streekmarkt
in de zomermaanden te houden op het marktplein en toeristen met bussen langs de
Beemster te leiden met 4 opstapplaatsen. De officiële opening vindt plaats op 17 juni.



Duurzaamheid:
De heer A. Konijn, die namens de BO zitting heeft in de denktank Duurzaamheid van de
gemeente Purmerend geeft een uitgebreid verslag van de werkzaamheden van de
denktank weer. Dit overleg vindt eens per 3 maanden plaats.
Naast de heer A. Konijn geven de heren N. Konijn en A. de Wildt een uiteenzetting van
wat er onder duurzaamheid verstaan kan worden en wat je als burger zelf aan kan doen
in je directe omgeving.
Daarnaast geeft de heer K. Koning geeft een aantal redenen om energie te besparen en
de voordelen die dat met zich meebrengt.
Breedband:
De heer B. Tishauser ligt toe waarom glaswezel voor de Beemster belangrijk is en doet
een oproep aan iedereen om zich daarvoor via Internet zich aan te melden bij Beemster
Breedband. De link zal aan de leden worden verstuurd.
Er hebben zich tot nu toe 30 ondernemers daarvoor aangemeld.
Ledenwerving:
De heer N. Konijn heeft op verzoek van het bestuur een enquête gehouden onder een
aantal leden van de vereniging die onlangs hun lidmaatschap opgezegd hebben. Het
bestuur wilde graag de redenen van opzegging achterhalen om te kijken waar eer wat
aan gedaan kan worden om leden te behouden.
De voornaamste opgegeven redenen waren o.a.: gebrek aan tijd en eigen
branchevereniging.
Provinciale verkiezingen:
Mevrouw R. Uitentuis bedankt alle leden voor de ondersteuning tijdens de
verkiezingscampagne en voor het uitbrengen van de vele voorkeursstemmen op haar.
Net niet genoeg, jammer genoeg.
Verkiezing Noord-Hollandse ondernemer van het jaar:
De heer F. Bart heeft de publieksprijs gewonen bij de verkiezingen. Hij geeft aan – en
terecht naar de mening van velen – heel trots op te zijn en bedankt voor de steun die hij
ontvangen heeft om deze mooie prijs in ontvangst te mogen nemen.
Hij geeft tevens aan dat het fort al zijn aandacht en tijd behoeft en dat zijn
aannemersbedrijf voortaan door de heren Geoffrey Imming en Martin Douma, die
eveneens bij deze vergadering aanwezig zijn.
VOWA:
De heer P.H. Debets houdt een bevlogen betoog over de werkzaamheden en projecten
van de VOWA.
Er is een 10-punten wensen kaart opgesteld voor het Economisch Forum Noord Holland
Noord. Dit forum heeft 1 a 2 keer per jaar in een informele setting overleg met
Gedeputeerde Staten van Noord Holland.
De speerpunten van de VOWA op dit moment zijn: Arbeidsmarkt en Onderwijs, Toerisme
op regionaal niveau en daarmee samenhangend de bereikbaarheid van de regio.











5. Financieel jaarverslag
De penningmeester geeft aan dat de Zondagmarkt verleden jaar goed gedraaid heeft, mede
dankzij een sponsoring van € 1.000,-- van de Rabobank.
De vereniging sluit het jaar met een negatief saldo af.
Als reden daarvoor wordt opgegeven een overschrijding van het budget voor het ledenuitje
bij het Fort Resort, mede door de grote opkomst, wat tevens een goed teken is.

Als tweede reden wordt het teruglopende leden aantal genoemd. Er wordt bij deze dan ook
een oproep gedaan om introducés met te nemen bij de komende Kerstborrel.
6. Verslag kascontrole commissie
De heer W. Tuijp en mevrouw M. Koning-Sjouw, leden van de kascommissie, hebben de
boeken gecontroleerd, akkoord bevonden en verzoeken de leden om aan het bestuur
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, aldus geschiedde.
De heer Tuijp treedt als lid af en er wordt de heer Tom Groot (Rabobank) benoemd tot nieuw
lid.
7. Bestuurszaken
 De heer J. de Ridder treedt als bestuurslid af. Het is voor hem niet meer te combineren
met alle overige werkzaamheden en verplichtingen. Er wordt vooralsnog geen
vervanging voor gezocht. Het bestuur bestaat nu uit een oneven aantal leden.
 De secretaris, mevrouw S. Coster-Vidal, geeft aan als secretaris in november af te treden.
8. Ledencontact
Er zijn sinds de vorige vergadering drie nieuwe leden aangetreden die zich alle drie kort
voorstellen:
 De heer A. Vloeijberghs van Stoer in de Beemster
 Mevrouw L. van Wersch van Brasserie Alles met Liefde
 De heer G. Veenstra van Agrimodity, die in de cacaomarkt zit.
9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 De heer K. Koning geeft aan de Kermisborrel 2015 te gaan organiseren. Het wordt
gehouden op de laatste vrijdag van de Kermis in samenwerking met Brasserie Alles met
Liefde op het Marktplein. Andere ondernemers uit de omgeving zijn welkom.
 De heer H. Bart meldt dat de Beemster Marathon zeer goed georganiseerd was en wil via
deze weg zijn complimenten overbrengen aan de organisatie. De marathon wordt
namelijk mede dankzij veel medewerking van bedrijven met een “low-profile”voor dit
evenement georganiseerd.
 De heer H. Steenkamp merkt op dat er naar zijn mening veel reserve in de kas zit en dat
er daar niets mee wordt gedaan. Mevrouw T. de Lange haakt hierop aan en vraagt zich
af wat er buiten de ledenactiviteiten om, met het contributie geldt gedaan wordt.
De penningmeester geeft aan dat de reserve van de vereniging in balans is met de
inkomsten en uitgaven, en verwijst verder naar de begroting waar de uitgaven aan
speciale doelen opgenomen is. Zij geeft aan dat de leden zeggenschap hebben over de
bestemming van het geld en dat de wensen wat dat betreft vóór de vaststelling van de
begroting bij het bestuur bekend gemaakt kunnen worden.
11

Sluiting vergadering
Om 23.10 sluit de voorzitter de vergadering met dank aan de aanwezigen en de familie
Koning voor de locatie.

Middenbeemster, 4 juni 2015

