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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ACHTKARSPELEN BEDRIJVEN CONTACT 
gehouden op woensdag 17 april 2019 
 

Aanwezig 44 leden waaronder de bestuursleden M. Mook (voorzitter) T. de Boer, R. Kok,  
J. ten Brink en H. Dijkstra 

Notulen Thea Neijenhuis (NEY-support) 
 
1.  OPENING 

 Welkom door de voorzitter op deze locatie in het Wokrestaurant China Garden in Buitenpost. 
De voorzitter constateert, dat er een mooie opkomst is qua leden op deze ledenvergadering. 
Er is een bijzonder woord van welkom voor de nieuwe burgemeester, de heer Oebele 
Brouwer, die voor de eerste keer bij het ABC aanwezig is. 

  
2.  MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN  

 De voorzitter deelt het volgende mee; 
- In 2018 is er, mede op initiatief van het ABC, een geslaagde -vernieuwde- versie van de 
Ondernemersprijs Achtkarspelen georganiseerd. In de evaluatie hiervan is geconstateerd, dat 
deze opzet voor herhaling vatbaar is en in 2019 zal worden gecontinueerd. 
- Er is een definitief besluit genomen over het nieuwe traject van de Skieding. Het bestuur van 
het ABC is blij, dat er uiteindelijk toch gekozen is voor een extra toegangsweg voor het 
Lauwerskwartier in Surhuisterveen. 
- De vereniging kent een stabiel ledenaantal, van rond de 110 leden. Er mogen natuurlijk altijd 
meer bij. Hierbij dan ook een beroep op de leden om nieuwe leden te introduceren, tips zijn 
welkom. 
 
Er zijn verder geen mededelingen en/of ingekomen stukken. 

  
3.  VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 20 maart 2018 

 De notulen worden doorgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
  

4.  FINANCIEEL VERSLAG 2018 / BEGROTING 2019 
 Het woord is aan Tom de Boer. Hij geeft een toelichting op de cijfers.  

Er is een klein negatief resultaat van € 128,41 als gevolg van een zogenaamde ‘overlopende’ 
boeking over het jaar ultimo. 
In het afgelopen seizoen is besloten om vorderingen op ‘niet betalende’ leden af te boeken, 
deze posten stonden vaak al langer op de balans. 
De bijdrage aan het Investeringsfonds 8karspelen is een schenking en staat als zodanig niet 
meer op de balans van 2018. 
Het vermelde ‘nog te ontvangen’ bedrag (de vergoeding voor de ondernemersprijs 2018 door 
de gemeente), is inmiddels voldaan. 
 
Raming 2019 
In de raming voor het komende jaar is een 0 resultaat begroot. Dit is reëel op basis van de 
ervaring in het afgelopen jaar. 

  
5.  VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING KASCOMMISSIE 2019 

 Pieter Nicolai heeft samen met Hugo Baas 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. 
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Benoeming nieuw lid kascommissie 
De heer Pieter Nicolai is aftredend. De heer André de Jong wordt benoemd als opvolger van 
de heer Nicolai. 

  
6.  BESTUURSZAKEN 

 De voorzitter vraagt op deze plek input van de leden voor onderwerpen voor bijeenkomsten. 
Het bestuur vraagt zich af of de inhoud van de bijeenkomsten conform de wens van de leden 
is. Zijn er eventueel andere thema’s waar aandacht voor moet zijn. Suggesties mogen nu 
gegeven worden, maar mogen ook later via de mail aangegeven worden bij het secretariaat. 
De huidige opkomst bij een bijeenkomst is gemiddeld 40%, maar dit mag natuurlijk altijd meer 
zijn. 

  
7.  BESTUURSVERKIEZING 

 - Aftredend en herkiesbaar mevrouw Margreet Mook 
Er zijn geen tegenkandidaten, daarmee is dit voorstel aangenomen door de vergadering. 
- Aftredend en herkiesbaar de heer Jeroen ten Brink 
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 17.30 uur gesloten.  

 
In aansluiting op de vergadering geeft de heer Martin van der Veen van Kennis- en Innovatie-
huis Noordoost Friesland een presentatie over de Regiodeal en de kansen die dit met zich 
meebrengt voor de gemeente Achtkarspelen. 

 
 
 
 
 


