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Verslag VBGW  
d.d. 1 juli 2015 

bij PlasBossinade te Groningen 
 

Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Simon Leijendekker (scheidend Park-/verenigingsmanager) 
Remko Koopman (Peizerweg/MTP) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
Flip Roordink (Kranenburg) 
Rob van Duuren (Zernike Campus) 
Marten Pothof (Gemeente Groningen) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn) 
Marlies Schipperheijn (Secretariaat) 
 
Afwezig MK: 
Dolf Liewes (Hoogkerk/Westpoort) 
Nico Borgman (nieuwe Park-/verenigingsmanager) 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Dolf Liewes zal waarschijnlijk aanwezig zijn de op de ALV, en zal 
zitting nemen in de beoordelingscommissie na zijn afscheid als bestuurslid van VBGW. Als extra 
agendapunten worden de personele bezetting en het verenigingsmanagement toegevoegd.  
 
 
2. Mededelingen 
Klaas Holtman deelt mee dat de bijeenkomst (‘Haringparty) op het TransFuture Festival geslaagd was, 
er waren verschillende leden aanwezig, evenals leden van de Economische Koepel. Het is een mooi 
nieuw festival waar de diverse gesprekspartners elkaar kunnen treffen. De organisatie van Holland 
WebWeek in september 2015 vordert. De aansluiting van vooral jonge ICT-ondernemers heeft de 
aandacht, om hen zoveel mogelijk ook bij andere economische partners en de vereniging te betrekken. 
Het Fonds steunt met geld. Daarnaast is de VBGW bezig om het cluster aan de Paterswoldseweg lid te 
maken. Tijdens de Groningen Bereikbaar borrel op Swingin’ Groningen heeft de voorzitter wethouder De 
Rook aangesproken op de busbaan bij de Peizerweg. Er zal in ieder geval geen tunnel komen. Remko 
Koopman wijst op de trillingen die ontstaan door de sloop van Iederz, en mogelijke schade aan de 
gebouwen hierdoor.  
 

Actie: Marten Pothof informeert naar de verkeersconsequenties van de busbaan, wat wordt 

doorgeplaatst op de website en de nieuwsbrief 
 
 
3. Notulen vorige vergadering + actielijst 
Notulen aangenomen.  
Klaas Holtman informeert naar de maillijst. Marlies Schipperheijn geeft aan, dat een maillijst met alle 
ondernemers in Groningen West en alle contacten van de vereniging aanzienlijk veel tijd en geld kost. 
Enige discussie volgt. De adressen van ondernemers zullen via de bestanden van de GROC worden 
verworven.  

 
Actie: Marlies Schipperheijn matcht i.s.m. Nico Borgman de adressen met de maillijsten van de GROC 
 
 
4. Ingekomen en uitgegane stukken 
Ter informatie 
Remko Koopman licht het verslag van de kascommissie toe, en het gesprek dat Simon en hijzelf met 
Johan Bodde hadden. De conclusie is dat de administratie vorig jaar op 1 juli (overdracht) niet op orde 
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was. Na overname door Immens en Remko Koopman is alles zo goed mogelijk weer in kaart gebracht. 
Vooral de projecten uit het Fonds hadden aandacht nodig. De kascommissie beveelt aan om deze 
geldstromen niet meer via de VBGW te laten lopen. De penningmeester kan zich vinden in deze en de 
andere aanbevelingen. Mogelijk wordt de administratie vanaf 1-1-2016 elders uitbesteed. Er zal tevens 
een nieuw advies worden ingewonnen aangaande de BTW over de contributie. De penningmeester zal 
een proces opstellen rond betalingen en dit delen. 
Klaas Holtman zegt dat grote projecten via een andere rechtspersoon zouden moeten lopen. Als de 
vereniging geen projecten meer beheert, moet de vereniging op zoek naar manier om projecten dan wel 
tot een succes te maken. Remko Koopman zegt dat andere verenigingen ook alleen faciliteren. Marten 
Pothof vult aan dat de gemeente vaak niet als opdrachtgever wil functioneren. Er is niet een functionaris 
voor kleinere projecten. Deze mogelijkheid wordt nu wel bij de gemeente onderzocht. Enige discussie 
volgt. Er wordt besloten om voorlopig geen projecten meer te managen. 
 
Akkoord kascommissie 
Remko Koopman geeft aan dat de kascommissie akkoord is onder voorbehoud met de jaarrekening 2014, 
omdat er geen systeem was waarmee je het kan borgen. Het bestuur en de penningmeester kunnen 
daarmee gedechargeerd worden. Enige discussie volgt. Remko Koopman zal de jaarrekening toelichten 
op de ALV. 
 

Actie: Remko Koopman stelt proces op rond betalingen en deelt dit met het bestuur, Nico Borgman en 

Marlies Schipperheijn 
 
 
5. Jaarplanning VBGW 
Klaas Holtman ligt toe de vernieuwde jaarplanning toe. Het eerste event na de tweede ALV is het 
afscheidsdiner voor Simon Leijendekker en Dolf Liewes op 26 augustus. De planning zal voortdurend 
worden bijgewerkt en gedeeld via nieuwsbrieven en de website van VBGW. 
 
 
6. Personele bezetting 
Klaas Holtman licht toe dat er twee opzeggingen zijn in de kascommissie. Joost Leertouwer heeft zich 
kandidaat gesteld. Dolf Liewes wordt gevraagd om na zijn aftreden als bestuurslid, deel te nemen in de 
beoordelingscommissie. Henk Garlich stopt als lid van de beoordelingscommissie. Naast Astrid Haveman 
moet er nog 1 nieuw lid worden aangesteld; hiervoor wordt Suzanne Riegen gevraagd. 
 
Fondsprojecten 
Naar aanleiding van de bezetting van de beoordelingscommissie volgt er discussie over de 
Fondsprojecten. Remko Koopman raadt ten zeerste aan geen projecten meer te doen voor rekening en 
risico van de vereniging. Joop Kruit oppert dat er ook een externe partij kan worden vergoed voor dit 
projectmanagement. Klaas Holtman geeft aan dit zelf wel te willen doen via een apart op te richten BV.  
Joop Kruit informeert wie eigenaar is nu van de bomen en bakken op het Hoendiep. Nu is dat VBGW; 
kan eventueel worden overgedragen aan Stichting Meubelboulevard. Stefan Mak wil dit agenderen voor 
volgende vergadering. 
 
Als nieuw bestuurslid wordt Harry Watermulder voorgedragen. Nico Borgman zal Simon Leijendekker als 
verenigingsmanager opvolgen per 1 juli 2015. Klaas Holtman licht toe dat een deel van zijn taken ook bij 
hemzelf en Marlies Schipperheijn worden belegd. Remko Koopman wijst erop dat Nico Borgman zeer 
ervaren is in het parkmanagement, maar minder in administratie van projecten. Klaas Holtman zegt dat 
de vereniging een kamer zal huren bij Cube050. Joop Kruit informeert of de taken van Nico Borgman die 
overlappen met zijn werk voor andere verenigingen, zijn verdisconteerd in de beloning. De voorzitter zegt 
dat hier rekening mee is gehouden. De taakverdeling is nu besproken en zal na een half jaar worden 
geëvalueerd. 
Nico Borgman zal de facturering van het Volleybal toernooi op zich nemen. Simon Leijendekker 
informeert hoe de financiële administratie wordt bekostigd. Remko Koopman geeft aan dat hier €3000,- 
voor is opgenomen in de begroting. 
 

Actie:  
1. Bakken/bomen Meubelboulevard Hoendiep agenderen 

2. Nico Borgman verzorgt de facturering van het Beachvolleybaltoernooi 
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7. Ontwikkelingen Het Fonds 
Simon Leijendekker geeft aan dat er geen nieuwe ontwikkelingen meer zijn die niet al besproken zijn. 
Klaas Holtman zegt dat er een vraag is gesteld aan de voorzitters van de bedrijvenverenigingen om 25% 
van de Fondsbedragen beschikbaar te stellen voor stadsbrede projecten, zoals het OTP en Eurosonic 
AIR. Voor onderwijs en cultuur ieder 7,5%, en 10% vrij besteedbaar. De besturen vragen de gemeente 
om dit bedrag te matchen (=€400.000,-). Het bestuur kan zich hier in vinden. Op een later tijdstip wordt 
e.e.a. aan de ALV voorgelegd. 
 
Evaluatie GROC 
De GROC is geëvalueerd en de redactieraad is om advies gevraagd. Klaas Holtman stelt voor om een 
expertpanel te vragen om tevens advies uit te brengen. Als leden van dit panel het liefst twee personen 
uit iedere vereniging. Petra Verweij (Unicom) kan bijvoorbeeld via Immens worden gevraagd. 

 
 
8. ALV 
Joop Kruit wijst op enige fouten in het vernieuwde Huishoudelijk Reglement. Klaas Holtman zal dit 
aanpassen en op de tweede ingelaste ALV in juli het aangepaste Huishoudelijk Reglement voorleggen.  
 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Rob van Duuren: wanneer is definitief bekend of het afscheidsdiner op 26 augustus doorgaat? Klaas 
Holtman geeft aan dat dit z.s.m. zal worden vastgesteld en gecommuniceerd aan de bestuursleden. 
 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 2 september 2015 om 16.00 uur.  

 


