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NOTULEN	  ALGEMENE	  LEDENVERGADERING	  ACHTKARSPELEN	  BEDRIJVEN	  CONTACT	  
gehouden	  op	  woensdag	  12	  april	  2017	  
	  
Aanwezig	   32	  leden	  waaronder	  de	  bestuursleden	  M.	  Mook	  (voorzitter),	  W.	  Narain,	  T.	  de	  Boer,	  	  

	  J.	  ten	  Brink	  en	  P.	  Stoelwinder	  
Notulen	   Thea	  Neijenhuis	  (NEY-‐support)	  
	  
1.  	   OPENING	  
	   Welkom	  door	  de	  voorzitter	  op	  deze	  locatie	  in	  Buitenpost,	  het	  bestuur	  is	  aangenaam	  verrast	  

door	  deze	  grote	  opkomst.	  Een	  speciaal	  welkom	  is	  er	  voor	  burgemeester	  en	  wethouders	  van	  de	  
gemeente	  Achtkarspelen.	  

	   	  
2.  	   MEDEDELINGEN/INGEKOMEN	  STUKKEN	  	  
	   De	  vereniging	  is	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  weer	  gegroeid	  qua	  ledenaantal.	  Er	  is	  een	  goed	  contact	  

met	  de	  ondernemers	  in	  Achtkarspelen	  en	  er	  zijn	  leuke,	  interessante	  bijeenkomsten	  
georganiseerd.	  Verder	  zijn	  er	  weer	  een	  aantal	  kwartaalgesprekken	  met	  B&W	  geweest.	  In	  deze	  
gesprekken	  is	  de	  klankbordfunctie	  over	  en	  weer	  van	  groot	  belang,	  met	  name	  op	  het	  gebied	  van	  
diverse	  actuele	  ontwikkelingen	  zoals	  de	  plannen	  rondom	  de	  Scheiding.	  Hierbij	  is	  de	  input	  van	  
de	  ondernemers	  van	  Achtkarspelen	  van	  groot	  belang.	  Mochten	  leden	  onderwerpen	  hebben	  die	  
in	  dit	  overleg	  aan	  de	  orde	  moeten	  komen,	  laat	  het	  weten	  aan	  het	  bestuur!	  	  
Recent	  is	  door	  de	  gemeente	  de	  Stichting	  MOA	  opgericht,	  deze	  stichting	  geeft	  mensen	  met	  een	  
achterstand	  op	  de	  arbeidsmarkt	  de	  gelegenheid	  om	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  de	  
maatschappij.	  Namens	  het	  ABC	  wordt	  een	  lid	  voorgedragen	  voor	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  van	  
deze	  stichting.	  
De	  Ondernemersprijs	  Achtkarspelen	  was	  weer	  een	  succesvol	  evenement.	  Het	  bestuur	  speelt	  
met	  de	  gedachte	  om	  de	  uitreiking	  van	  deze	  prijs	  naar	  een	  hoger	  plan	  te	  tillen,	  hierover	  vinden	  
inmiddels	  al	  gesprekken	  plaats.	  
Tenslotte,	  mede	  namens	  de	  gemeente,	  nog	  aandacht	  voor	  de	  leegstand	  in	  de	  dorpskernen,	  
mogelijk	  zijn	  hier	  oplossingen	  voor.	  Hierbij	  ook	  een	  beroep	  op	  de	  leden	  van	  het	  ABC	  om	  panden	  
te	  melden.	  

	   	  
3.  	   VERSLAG	  ALGEMENE	  LEDENVERGADERING	  D.D.	  19	  april	  2016	  
	   De	  notulen	  worden	  doorgenomen.	  Het	  verslag	  wordt	  goedgekeurd	  en	  vastgesteld.	  
	   	  

4.  	   FINANCIEEL	  VERSLAG	  /	  BEGROTING	  2017	  
	   Het	  woord	  is	  aan	  Tom	  de	  Boer.	  Hij	  geeft	  een	  toelichting	  op	  de	  cijfers.	  	  

Er	  is	  een	  positief	  resultaat,	  op	  zich	  is	  dit	  geen	  goede	  ontwikkeling,	  het	  is	  nl.	  de	  bedoeling	  van	  
het	  bestuur	  om	  de	  gelden	  uit	  te	  geven	  aan	  evenementen	  voor	  de	  leden.	  	  
Er	  zijn	  nog	  wat	  overlopende	  kosten	  per	  jaar	  ultimo.	  Verder	  zullen	  er	  naar	  verwachting	  nog	  
enkele	  afboekingen	  zijn	  i.v.m.	  dubieuze	  debiteuren.	  
	  
Tom	  de	  Boer	  geeft	  hierna	  een	  korte	  toelichting	  op	  het	  idee	  om	  een	  investeringsfonds	  op	  te	  
richten	  gebaseerd	  op	  de	  gelden	  die	  vrijgekomen	  zijn	  na	  verkoop	  van	  het	  BCA-‐verzamelgebouw.	  
De	  besturen	  die	  hierbij	  betrokken	  zijn	  hebben	  hierover	  inmiddels	  een	  akkoord	  bereikt.	  	  
Nu	  wordt	  nader	  initiatief	  genomen	  om	  voldoende	  middelen	  bij	  elkaar	  te	  krijgen,	  zodat	  er	  een	  
substantieel	  werkkapitaal	  is	  van	  3,5	  á	  4	  ton.	  Aan	  de	  leden	  wordt	  gevraagd	  of	  zij	  dit	  initiatief	  
ondersteunen	  en	  of	  zij	  het	  voorstel	  van	  het	  bestuur	  om	  hier	  een	  deel	  van	  het	  vermogen	  van	  het	  
ABC	  voor	  te	  gebruiken	  positief	  beoordelen.	  Het	  zou	  gaan	  om	  een	  bedrag	  van	  €	  25.000,-‐.	  	  
Voor	  de	  duidelijkheid,	  er	  wordt	  nog	  niet	  gevraagd	  nu	  een	  besluit	  te	  nemen,	  hiervoor	  zal	  een	  
aparte	  ledenvergadering	  worden	  belegd	  zodra	  dit	  aan	  de	  orde	  is.	  
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Overige	  betrokken	  partijen	  zijn	  de	  gemeente	  en	  de	  Rabobank.	  Wethouder	  Harjan	  Bruining	  
geeft	  nog	  een	  korte	  toelichting	  op	  het	  doel	  van	  dit	  fonds.	  Het	  moeten	  een	  voorziening	  worden	  
voor	  ondernemers	  die	  zoeken	  naar	  financiële	  mogelijkheden	  maar	  die	  niet	  volledig	  kunnen	  
worden	  bediend	  door	  de	  bank.	  Daarnaast	  gaat	  het	  ook	  om	  het	  bundelen	  van	  specialismen	  op	  
het	  gebied	  van	  o.a.	  administratie	  en	  ICT	  gericht	  op	  de	  ondersteuning	  van	  deze	  ondernemers.	  	  
	  
Raming	  2017	  
Er	  volgt	  een	  toelichting	  op	  de	  kosten	  die	  begroot	  zijn.	  Er	  zijn	  extra	  kosten	  opgenomen	  voor	  het	  
secretariaat	  i.v.m.	  overname	  van	  de	  administratie	  van	  de	  Rabobank.	  Verder	  is	  voor	  de	  eerder	  
benoemde	  post	  ‘dubieuze	  debiteuren,	  ook	  een	  voorziening	  opgenomen.	  
	  
Tenslotte	  nog	  de	  mededeling,	  dat	  in	  het	  komende	  jaar	  een	  actie	  wordt	  opgezet	  gericht	  op	  het	  
zoveel	  mogelijk	  automatisch	  incasseren	  van	  de	  contributie.	  Hierover	  volgt	  nog	  nader	  bericht.	  	  

	   	  
5.  	   VERSLAG	  KASCOMMISSIE	  EN	  BENOEMING	  KASCOMMISSIE	  2016	  
	   Vooraf	  excuus	  van	  de	  penningmeester	  omdat	  hij	  een	  fout	  heeft	  gemaakt	  bij	  het	  uitnodigen	  van	  

de	  kascommissie,	  hierdoor	  heeft	  Harjan	  Bruining	  voor	  de	  3e	  keer	  de	  boeken	  gecontroleerd	  
samen	  met	  Ronnie	  van	  der	  Veen.	  Beide	  hebben	  de	  boeken	  in	  orde	  bevonden.	  Complimenten	  
voor	  het	  gevoerde	  beleid.	  De	  kascommissie	  stelt	  voor	  de	  penningmeester	  décharge	  te	  
verlenen,	  dit	  voorstel	  wordt	  door	  de	  vergadering	  aangenomen.	  
	  
Benoeming	  nieuw	  lid	  kascommissie	  
De	  heer	  Bruining	  is	  aftredend.	  De	  heer	  Pieter	  Nicolai	  wordt	  benoemd	  als	  opvolger	  van	  de	  heer	  
Bruining.	  

	   	  
6.  	   BESTUURSZAKEN	  
	   -‐	  Aftredend	  en	  niet	  herkiesbaar	  de	  heer	  Piet	  Stoelwinder	  

als	  kandidaat	  voor	  opvolging	  wordt	  voorgedragen	  de	  heer	  Roelf	  G.	  Kok	  
-‐	  Aftredend	  en	  niet	  herkiesbaar	  de	  heer	  Wesley	  Narain	  
als	  kandidaat	  voor	  opvolging	  wordt	  voorgedragen	  mevrouw	  Hennie	  Dijkstra	  
Er	  zijn	  geen	  tegenkandidaten,	  daarmee	  is	  dit	  voorstel	  aangenomen	  door	  de	  vergadering.	  
	  
De	  voorzitter	  bedankt	  de	  heer	  Stoelwinder	  en	  Narain	  voor	  hun	  inzet	  in	  de	  afgelopen	  jaren.	  Op	  
een	  later	  tijdstip	  zal	  door	  het	  bestuur	  op	  gepaste	  wijze	  afscheid	  worden	  genomen.	  	  
	  
Piet	  Stoelwinder	  heeft	  met	  veel	  plezier	  zijn	  taak	  in	  de	  afgelopen	  8	  jaar	  als	  bestuurslid	  vervuld.	  
Het	  wordt	  nu	  tijd	  voor	  andere	  zaken,	  hij	  dankt	  de	  leden	  voor	  de	  prettige	  samenwerking	  in	  de	  
afgelopen	  jaren.	  Wesley	  Narain	  sluit	  zich	  bij	  deze	  laatste	  woorden	  aan.	  

	   	  
7.  	   RONDVRAAG	  
	   Er	  zijn	  verder	  geen	  punten	  voor	  de	  rondvraag.	  

	   	  
8.  	   SLUITING	  
	   Verder	  niets	  meer	  aan	  de	  orde	  zijnde	  wordt	  de	  vergadering	  om	  17.50	  uur	  gesloten.	  	  

	  
Het	  woord	  is	  hierna	  aan	  de	  heer	  Meinte	  Brandsma,	  van	  Vecon	  Business	  School	  Buitenpost.	  

	  
	  
	  
	  
	  


