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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ACHTKARSPELEN BEDRIJVEN CONTACT 2020 
gehouden op maandag 21-01-2021 online via Teams 
 
 

Aanwezig 14 leden online, waaronder de bestuursleden M. Mook (voorzitter) T. de Boer,  
en H. Dijkstra 

Afwezig van het bestuur R. Kok, met kennisgeving 
Notulen Thea Neijenhuis (NEY-support) 

 
 
1.  OPENING 

 Welkom door de voorzitter. Hierbij een kort woord voor de bijzondere wijze waarop deze 
Algemene Ledenvergadering noodgedwongen moet plaatsvinden. Het is door alle richtlijnen 
van de RIVM met het oog op de coronacrisis niet gelukt om in het afgelopen jaar een fysieke 
jaarvergadering te beleggen. Aangezien er toch een aantal belangrijke zaken afgehandeld 
moeten worden heeft het bestuur voor deze optie gekozen.  
 
De laatste fysieke bijeenkomst heeft op 9 maart 2020 plaatsgevonden bij Spinder Dairy 
Housing concepts in Drachten. In het afgelopen jaar zijn de periodieke contacten met de 
gemeente (online) gecontinueerd en bestuursleden hebben afzonderlijk van elkaar contacten 
onderhouden met veel van onze leden. Ook is het bestuur in vergadering bijeen geweest, 
fysiek daar waar het kon of online indien noodzakelijk. 
Helaas hebben wij moeten constateren, dat een aantal van onze leden moest besluiten om 
hun onderneming te sluiten omdat de huidige omstandigheden hen hiertoe dwongen of 
omdat zij onvoldoende toekomstperspectief zagen om hun onderneming te continueren. 
Hieronder zijn gerenommeerde bedrijven met een rijke historie. 

  

2.  VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 17 april 2019 
 De notulen worden doorgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
  

3.  FINANCIEEL VERSLAG 2019 / BEGROTING 
 Het woord is aan Tom de Boer. Hij geeft een toelichting op de cijfers.  

Deze cijfers zijn met de kascommissie besproken. De cijfers over 2019 geven een beeld van 
een normaal, stabiel, jaar. Er zijn verder geen opvallende ontwikkelingen te melden, met  
echter 1 uitzondering. Voor de internetkosten (hosting website) zijn in 2019 per abuis 2 
facturen verstuurd en voldaan. Na overleg is besloten om deze onjuiste facturatie in 2020 te 
corrigeren. Deze kosten zullen daarom in 2020 lager uitvallen.  
Er kan nu ook al gesteld worden, dat gezien de coronacrisis, de cijfers van 2020 er heel anders 
uit zullen zien. 
BEGROTING 
Gezien de uitzonderlijke situatie als gevolg van de coronacrisis is er geen actuele begroting 
beschikbaar. Deze zal pas gemaakt kunnen worden zodra de crisis achter de rug is en er weer 
bijeenkomsten gepland kunnen worden. 

  

4.  VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING KASCOMMISSIE 2020 
 Hugo Baas heeft samen met André de Jong de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. 

Complimenten voor de administratie. De kascommissie stelt voor de penningmeester 
décharge te verlenen, dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen. 
 
Benoeming nieuwe leden kascommissie 
De heren Hugo Baas en André de Jong zijn beiden aftredend. Als opvolgers worden benoemd 
Saskia Roelsma (Alfa Accountants) en Francisca Spa (Sekuer Notarissen). 
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5.  BESTUURSVERKIEZING 
 - Aftredend en niet herkiesbaar mevrouw Margreet Mook 

- Aftredend en niet herkiesbaar de heer Tom de Boer 
- Aftredend en niet herkiesbaar de heer Jeroen ten Brink 
 
Voorgedragen als te benoemen nieuwe bestuursleden 
- de heer Jos Blom 
- de heer Johan Mulder 
- de heer André de Jong 
 
Er zijn geen tegenkandidaten, daarmee is dit voorstel aangenomen door de vergadering. 
De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. 

  

6.  SLUITING 
 Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 17.15 uur gesloten.  

 
 
 
 
 


