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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ACHTKARSPELEN BEDRIJVEN CONTACT
gehouden op dinsdag 20 maart 2018
Aanwezig
Afwezig
Notulen

31 leden waaronder de bestuursleden M. Mook (voorzitter) T. de Boer, R. Kok en
H. Dijkstra
van het bestuur J. ten Brink, met kennisgeving
Thea Neijenhuis (NEY-support)

1.

OPENING
Welkom door de voorzitter op deze bijzondere locatie in De Spitkeet te Harkema. De voorzitter
constateert, dat er een mooie opkomst van leden is. Een bijzonder woord van welkom is er
voor de nieuwe leden Lucia de Boer en Moniek Bremer die voor het eerst bij een bijeenkomst
aanwezig zijn.

2.

MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN
De voorzitter deelt het volgende mee;
- De vereniging kent een stabiele groei, met een ledenaantal rond de 120 leden.
- Er is vorig jaar besloten om te participeren in het Investeringsfonds Achtkarspelen, een mooi
initiatief gericht op het versterken van de economische structuur in de gemeente.
- Ook vorig jaar zijn leden van het bestuur van het ABC aangeschoven bij diverse overleggen
omtrent de plannen rond de aanpak van de Skieding. Inmiddels is er sprake van een acceptabel
tracé, het ABC blijft de ontwikkelingen hieromtrent volgen. In het kwartaal-overleg met de
gemeente is een extra ontsluiting van het industrieterrein in Surhuisterveen aangeduid.
Er wordt gekeken of dit meegenomen kan worden in de planvorming.
- Tenslotte heeft het bestuur van het ABC het initiatief genomen om de Ondernemersprijs 2018
in een nieuw, eigentijds, jasje te gieten. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw plan,
uiteraard in samenwerking met de gemeente.
Er zijn verder geen mededelingen en/of ingekomen stukken.

3.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 12 april 2017
De notulen worden doorgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 7 december 2017
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 negatief resultaat als gevolg van;
- een boeking van kosten die feitelijk nog op de balans van 2016 hadden moeten drukken.
- incidenteel hogere kosten van het secretariaat door extra werkzaamheden die zijn verricht
voor de incasso-aktie en de opschoning van de openstaande contributiefacturen.
- als gevolg van bovenstaande actie heeft er ook een afboeking van debiteuren plaatsgevonden.
Raming 2018
In de raming voor het komende jaar zullen de kosten voor het secretariaat naar een normaal
niveau worden teruggebracht aangezien er geen extra inzet wordt verwacht. De inschatting van
de overige kosten zijn conform de voorgaande jaren.
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5.

VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING KASCOMMISSIE 2018
Pieter Nicolai heeft samen met Ronnie van der Veen de boeken gecontroleerd en 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 Ronnie van der Veen is aftredend. De heer Hugo Baas wordt benoemd als opvolger van
de heer Van der Veen.

6.

BESTUURSZAKEN
De actuele zaken zijn bij agendapunt 2 door de voorzitter benoemd.

7.

BESTUURSVERKIEZING
- Aftredend en herkiesbaar de heer Tom de Boer
Er zijn geen tegenkandidaten, daarmee is dit voorstel aangenomen door de vergadering.

8.

RONDVRAAG
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag.

9.

SLUITING
Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 17.25 uur gesloten.
In aansluiting op de vergadering is er een rondleiding door het Openluchtmuseum De Spitkeet.
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