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1. OPENING
Voorzitter Daniel Storm opent om 15:11 uur de vergadering en heet de aanwezigen
hartelijk welkom

2. GOEDKEURING NOTULEN ALV 17 MEI 2018
De notulen worden door de vergadering ongewijzigd vastgesteld.

3. JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2017-2018
Het Jaarverslag geeft geen aanleiding tot vragen en opmerkingen en wordt
ongewijzigd vastgesteld.

4. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE
De kascontrole commissie heeft de financiële administratie en het Financieel
Jaarverslag onderzocht en in orde bevonden.
De commissie adviseert pm de penningmeester te dechargeren voor zijn beleid
hetgeen geschiedt bij acclamatie.

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017-2018
Penningmeester Ronald Meijer loopt het verslag door.
Er zijn vanuit de vergadering geen vragen of opmerkingen.

6. VERKIEZING NIEUWE KASCONTROLE COMMISSIE
De heren Ad Bax en Rob Blans worden gekozen als leden van de nieuwe
kascontrole commissie.

7. VASTSTELLING BEGROTING 2018-2019
De penningmeester geeft een toelichting op de onderdelen van de begroting voor het
nieuwe verenigingsjaar,
Er zijn geen vragen en opmerkingen. De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. BESTUURSSAMENSTELLING
Volgens het Rooster van Aftreden zijn de bestuursleden Marisja van Gastel en Wim
van der Laan aftredend. Beide bestuursleden stellen zich opnieuw verkiesbaar.
Bij het secretariaat hebben zich geen tegenkandidaten gemeld
Beiden worden bij acclamatie herkozen.

9. RONDVRAAG


Ad Bax informeert naar de oorzaak van het teruglopende ledental.
De voorzitter legt uit dat hiervoor diverse oorzaken zijn aan te wijzen. Door de
aantrekkende economie is er bij sommige leden minder tijd voor netwerken en het
bezoeken van bijeenkomsten in het kader van de VIB Management Sociëteit en
het VIB Ontbijt en zeggen daarom helaas hun lidmaatschap op. Verder is er
sprake van bedrijfsbeëindiging met name bij Eenpersoonsbedrijven op grond van
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o.a. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook zijn er verhuizingen
van bedrijven naar gemeenten buiten De Ronde Venen.
Het onderwerp Ledenwerving heeft hoge prioriteit bij het bestuur.


Rob Cremers vraagt naar het aantal ondernemersverenigingen binnen de
gemeente De Ronde Venen.
De voorzitter legt uit dat de door hem genoemde verenigingen samenwerken
binnen het platform De Rondevener Onderneemt bij onderwerpen die van
toepassing zijn voor de gehele gemeente. De vragensteller vraagt zich af of
sommige kleinere verenigingen niet zouden moeten opgaan binnen bijvoorbeeld
de VIB.
Mevrouw Mary van Schie is van oordeel dat het nuttig is diverse events te
bezoeken. Met name de bijeenkomsten georganiseerd door samenwerking met
andere ondernemersverenigingen vindt zij interessant.



De volgende op- en aanmerkingen zijn afkomstig van een aanwezige, die zich
niet gemeld heeft met naam en bedrijf. Hij informeert naar de mogelijkheid van
een VIB Nieuwsbrief. De voorzitter zegt dat hieraan gewerkt wordt, maar dat de
bestuursleden hun werkzaamheden verrichten naast hun vaak drukke baan,
waardoor sommige taakvelden af en toe in de verdrukking komen.



Mary van Schie vraagt (opnieuw) aandacht voor de slechte wegen binnen de
gemeente.



Arwin Brouwer sluit hierop aan met de mededeling dat er door de provincie
Utrecht onlangs een bijeenkomst is georganiseerd met betrekking tot de
doorstroming en het opheffen van knelpunten op het traject van de N201. Waarbij
er een lage opkomst was vanuit het bedrijfsleven.



Rob d’Hersigny vraagt naar de status van De Rondevener Onderneemt [DRO] als
een stichting in oprichting. De voorzitter antwoord dat het voorlopige bestuur nog
niet heeft besloten tot de stichtingsvorm, maar dat er gewerkt wordt aan een
standpunt ten opzichte van de meest geschikte rechtspersoon.

10.

SLUITING

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 15:52 de bijeenkomst.
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