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Verslag VBGW bestuur 

d.d. 3 februari 2016 
bij Cube050 te Groningen 

 
Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Remko Koopman (Peizerweg/MTP) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Harry Watermulder (Westpoort) 
Flip Roordink (Kranenburg) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn) 
Rob van Duuren (Zernike Campus)’ 
Arjen Nieveen (gemeente Groningen) 
Marlies Schipperheijn (Secretariaat) 
 
Afwezig MK: 
Joop Kruit (Hoendiep) 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
2. Mededelingen  
De voorzitter memoreert aan het overlijden van Marian van Os (HG) en de succesvolle bijeenkomsten 
rondom Eurosonic. Wel is het nodig het festival meer te verankeren in de economische agenda van 
Groningen. Een hartelijk welkom voor Arjen Nieveen, en korte voorstelronde. Fokko Kip zal in volgende 
bestuursvergadering worden uitgenodigd (aspirant lid bestuur VBGW).  
Remko Koopman: met pensioen per 1 juli. Daarom stopt de penningmeester dan ook na ALV met het 
bestuur van VBGW, en dient er te worden gekeken naar een nieuwe penningmeester. Green Accountants 
is nu nieuwe accountant van VBGW. Administratie zal online worden bijgehouden in Exact, en blijft 
formeel in bezit van VBGW. Facturen sturen aan administratie@vbgw.nl, met cc aan penningmeester, na 
interne afstemming.  
 
3. Notulen vorige vergadering + actielijst 
Notulen aangenomen. Actiepunten:  
Flip Roordink: punt 6 staat nu on hold. Arjen Nieveen zegt toe hier achter aan te gaan bij gemeente, want 
er is al een opdracht verstrekt aan draaijer+ partners.  
 

Actie: Arjen Nieveen informeert bij gemeente Groningen waarom planning MTP stil staat.  

 
 
4. Vluchtelingenopvang 
De voorzitter deelt mee dat de verenigingen in december zijn geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe 
opvanglocaties voor vluchtelingen, waarvan 1 bij het  Suikerunieterrein. Dit is geen goede plek en 
alternatieven zijn aangedragen. De locatie wordt definitief vastgesteld in februari, en waarschijnlijk 
bewoond in 2e helft van 2016.  
 
 
5. Notulen en evaluatie ALV 
Stefan Mak: goed dat er in werd gegaan op de stand van zaken op de verschillende terreinen, maar het 
was te veel eenrichtingsverkeer. Ook jammer dat het officiële deel uitliep. Locatie te warm en programma 
voor verbetering vatbaar. Remko Koppman/Nico Borgman: goed dat we blijven inzetten op eten/sociaal 
deel en officiële deel. Stefan Mak: mogelijk hogere kwaliteit van spreker inhuren en dus betalen.  
 
  

Actie: Marlies Schipperheijn  agendeert ALV van juni          
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6. Jaarplanning 
Marlies Schipperheijn/Nico Borgman geven toelichting op geplande activiteiten. Rob van Duuren geeft 
aan, dat er mogelijk te weinig aanmeldingen voor OpenStad050 zijn op Zernike Campus. Klaas Holtman: 
VBGW kan mogelijk aansluiten bij een nieuwe maandelijkse business borrel van EnTranCe. 
 

Actie: Nico Borgman  bellen met Rob van Duuren over OpenStad op campus  

 
 
7. Benoeming Stefan Mak 
Formeel nu afgerond en in orde. 
. 
 
8. Nieuwe accountant VBGW 
Besproken onder punt 2.  
 
 
9. Kas- en beoordelingscommissie 
De voorzitter zegt dat er momenteel maar 1 lid van de kascommissie is, te weinig. Graag volgende 
vergadering nogmaals bespreken. 
 
 
10. Het Fonds 2.0 
Klaas Holtman: nu nog 5,5 ton open voor VBGW, waarvan 2,5 ton in bewerking. Voor 2016 komt er nog 
5,5 ton bij. Goede plannen dus noodzakelijk, waar Nico Borgman en voorzitter mee bezig zijn. Mogelijk 
wordt de aanvraag van Volksvermaken ingediend bij VBGW i.p.v. de GCC. Rob van Duuren: graag 
samen praten over mogelijkheden voor Zernike Campus, waar veel op stapel staat. Klaas Holtman: op 
Kranenburg zou goed Fondsgeld ingezet kunnen worden om het vestigings- en werkklimaat te 
verbeteren met bereikbaarheid, levendigheid, horeca. 
Nico Borgman: kunnen de plattegrondborden en boombakken op het Hoendiep worden overgedragen 
aan de Stichting Meubelboulevard? Unaniem ja. 
 
Actie:  

1. Nico Borgman sondeert de overdracht/verkoop voor €1 bij de stichting 
2. Stefan Mak stelt A4-contract op over overdracht 

 
 
 
11. WVTTK 
Rob van Duuren: nieuwe campuscoördinator ontmoet, Annet de Vree. Klaas Holtman: ik maak notitie 
over werkverdeling VBGW/campus/Annet de Vree voor Triade. 
Klaas Holtman: graag beleidsnotitie duurzaamheid van gemeente voor volgende vergadering 
agenderen 
Nico Borgman: Enexis is bezig met enquête over flexibiliteit in stroom; gemeente betaalt ook mee. Kan 
ondernemers geld schelen. Corpus: CNG wil hier glasvezel aanleggen. Tarief is goedkoper dan Ziggo. 
Flip Roordink: GROC evaluatie opnieuw agenderen 
 
Actie: Marlies Schipperheijn agendeert beleidsnotitie duurzaamheid van gemeente, GROC evaluatie, 
website en ledenwerving 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 9 maart 2016 om 16.00 uur bij Cube050 aan de Kadijk 1, ruimte 
108-109.  

 
 


