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NOTULEN	  ALGEMENE	  LEDENVERGADERING	  ACHTKARSPELEN	  BEDRIJVEN	  CONTACT	  
gehouden	  op	  dinsdag	  19	  april	  2016	  
	  
Aanwezig	   36	  leden	  waaronder	  de	  bestuursleden	  M.	  Mook	  (voorzitter),	  W.	  Narain,	  T.	  de	  Boer	  	  

en	  J.	  ten	  Brink	  
Afwezig	   Van	  het	  bestuur	  F.	  van	  der	  Meer	  en	  P.	  Stoelwinder,	  met	  kennisgeving	  
Notulen	   Thea	  Neijenhuis	  (NEY-‐support)	  
	  
1.  	   OPENING	  
	   Welkom	  door	  de	  voorzitter	  op	  deze	  locatie	  in	  Surhuisterveen.	  Een	  speciaal	  welkom	  voor	  de	  

nieuwe	  leden	  Margreet	  Kooistra	  en	  Thijs	  Zwart.	  De	  voorzitter	  neemt	  het	  programma	  door.	  	  
	   	  

2.  	   MEDEDELINGEN/INGEKOMEN	  STUKKEN	  	  
	   Er	  zijn	  geen	  benoembare	  ingekomen	  stukken.	  Het	  ABC	  is	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  gegroeid	  met	  18	  

nieuwe	  leden.	  Dit	  is	  een	  stijging	  van	  15%	  en	  daar	  is	  het	  bestuur	  heel	  trots	  op.	  	  
Het	  bestuur	  heeft	  diverse	  malen	  overleg	  gehad	  met	  de	  gemeente	  Achtkarspelen	  en	  daarbij	  zijn	  
allerlei	  onderwerpen	  aan	  bod	  geweest	  o.a.	  het	  Innovatiehuis	  -‐	  hierover	  is	  goed	  nieuws	  te	  
melden,	  er	  is	  nl.	  in	  ieder	  geval	  weer	  voor	  2	  jaar	  financiële	  zekerheid-‐;	  het	  BCA	  -‐	  er	  staat	  nog	  
steeds	  een	  bedrag	  geparkeerd,	  het	  bestuur	  van	  het	  ABC	  heeft	  de	  intentie	  om	  dit	  bedrag	  goed	  
te	  besteden	  in	  het	  belang	  van	  ondernemers-‐,	  De	  Skieding	  -‐	  variant	  3	  heeft	  de	  voorkeur	  en	  
daarmee	  sluiten	  wij	  ons	  aan	  bij	  standpunt	  van	  de	  ONOF.	  Tenslotte	  de	  komt	  van	  een	  AZC,	  met	  
betrekking	  tot	  deze	  plannen	  is	  ook	  een	  advies	  afgegeven	  namens	  het	  ABC.	  Daarbij	  is	  aan-‐
gegeven,	  dat	  wij	  als	  mens	  en	  maatschappij	  mensen	  in	  noodopvang	  moeten	  bieden.	  Maar	  de	  
gemeente	  moet	  andere	  belangen	  niet	  uit	  het	  oog	  verliezen.	  Er	  mag	  door	  de	  locatie	  van	  het	  AZC	  
geen	  blokkade	  komen	  voor	  de	  vestiging	  van	  bedrijven	  op	  deze	  terreinen.	  	  
De	  voorzitter	  wijst	  de	  aanwezigen	  nog	  op	  het	  initiatief	  ‘Foarut	  mei	  de	  handel’,	  een	  activiteit	  
rond	  de	  opening	  van	  de	  Centrale	  As	  waarbij	  betrokken	  ondernemers	  zich	  kunnen	  presenteren,	  
deelname	  is	  gratis,	  dit	  wordt	  een	  enorme	  publiekstrekker.	  	  
Het	  ABC	  heeft	  nog	  de	  volgende	  activiteiten	  op	  de	  planning	  staan;	  25	  mei	  a.s.	  een	  bedrijfsbezoek	  
(de	  locatie	  is	  op	  dit	  moment	  nog	  niet	  bekend)	  en	  op	  23	  juni	  a.s.	  de	  slotbijeenkomst,	  daarbij	  
wordt	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  Hooghoudt	  in	  Groningen	  met	  diner	  na	  afloop.	  Op	  9	  september	  
a.s.	  wordt	  het	  openingsfeest	  voor	  het	  nieuwe	  seizoen	  georganiseerd,	  binnenkort	  volgt	  meer	  
informatie.	  

	   	  
3.  	   VERSLAG	  ALGEMENE	  LEDENVERGADERING	  D.D.	  22	  april	  2015	  
	   De	  notulen	  worden	  doorgenomen.	  Het	  verslag	  wordt	  goedgekeurd	  en	  vastgesteld.	  
	   	  

4.  	   FINANCIEEL	  VERSLAG	  /	  BEGROTING	  
	   De	  algemene	  kosten	  zijn	  dit	  keer	  wat	  hoger	  omdat	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  de	  website	  is	  

vernieuwd.	  Als	  gevolg	  daarvan	  zijn	  ook	  de	  ledenbestanden	  opgeschoond.	  Het	  bestuur	  is	  zeer	  
tevreden	  over	  de	  nieuwe	  website,	  deze	  ziet	  er	  prima	  uit.	  
Het	  woord	  is	  aan	  de	  penningmeester,	  Tom	  de	  Boer.	  De	  vergadering	  heeft	  een	  overzicht	  
ontvangen,	  te	  weten	  de	  balans	  2015,	  het	  resultaat	  2015	  en	  de	  raming	  2016.	  Er	  valt	  een	  positief	  
resultaat	  te	  constateren	  van	  €	  274,75.	  De	  post	  ‘nog	  te	  ontvangen’	  is	  hoger	  omdat	  de	  
contributies	  over	  het	  lopende	  seizoen	  pas	  in	  2016	  worden	  geïnd.	  	  
Voor	  2016	  zijn	  de	  kosten	  wat	  hoger	  geraamd	  omdat	  de	  ledenadministratie	  en	  facturatie	  
worden	  ondergebracht	  bij	  het	  secretariaat.	  Er	  zijn	  verder	  geen	  vragen.	  	  
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5.  	   VERSLAG	  KASCOMMISSIE	  EN	  BENOEMING	  KASCOMMISSIE	  2015	  
	   De	  heren	  Bruining	  en	  Nicolai	  hebben	  de	  boeken	  gecontroleerd	  en	  in	  orde	  bevonden.	  Zij	  hebben	  

bij	  de	  Rabobank	  ter	  plekke	  geconstateerd	  dat	  de	  cijfers	  prima	  in	  orde	  waren,	  complimenten	  
voor	  het	  gevoerde	  beleid.	  Ook	  de	  opmerking	  in	  de	  vorige	  vergadering	  om	  meer	  uit	  te	  geven	  aan	  
activiteiten	  is	  prima	  door	  het	  bestuur	  gehonoreerd.	  	  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	  R.	  van	  der	  Veen	  wordt	  benoemd	  als	  opvolger	  van	  de	  
heer	  Bruining.	  

	   	  
6.  	   BESTUURSZAKEN	  
	   Binnen	  het	  bestuur	  zijn	  enkele	  mutaties	  op	  komst.	  Aan	  de	  vergadering	  wordt	  gevraagd	  of	  er	  

kandidaten	  zijn	  die	  zich	  willen	  melden	  c.q.	  of	  zij	  iemand	  die	  geschikt	  is	  voor	  een	  functie.	  Dit	  kan	  
doorgegeven	  worden	  aan	  het	  bestuur.	  

	   	  
7.  	   RONDVRAAG	  
	   Marten	  van	  der	  Veen;	  geeft	  een	  korte	  toelichting	  op	  de	  ontwikkelingen	  bij	  het	  Innovatiehuis.	  

De	  naam	  wordt	  binnenkort	  gewijzigd	  in	  ‘Kennis	  en	  Innovatiecentrum	  NO-‐Friesland’.	  Er	  wordt	  
binnenkort	  nl.	  werk	  gedaan	  voor	  6	  NO-‐gemeenten.	  Er	  is	  veel	  kennis	  beschikbaar	  en	  er	  worden	  
straks	  ook	  netwerkbijeenkomsten	  georganiseerd.	  Binnenkort	  wordt	  gestart	  met	  masterclass	  
innovatief	  ondernemen	  waarbij	  een	  certificaat	  behaald	  kan	  worden	  op	  Hbo-‐niveau.	  	  
	  
Er	  zijn	  verder	  geen	  punten	  voor	  de	  rondvraag.	  

	   	  
8.  	   SLUITING	  
	   Verder	  niets	  meer	  aan	  de	  orde	  zijnde	  wordt	  de	  vergadering	  om	  17.30	  uur	  gesloten.	  	  

	  
Het	  woord	  is	  hierna	  aan	  Paul	  ten	  Cate	  van	  “Ten	  Cate	  Interact”	  uit	  Steenwijk	  die	  voor	  de	  
aanwezige	  leden	  een	  lezing	  zal	  geven.	  

	  
	  
	  
	  
	  


