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Huishoudelijk Reglement Bedrijvenvereniging WEST 

Het huishoudelijk reglement van de Bedrijvenvereniging WEST (voorheen VBGW) is 

vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 16 juli 2015. U kunt het 

huishoudelijk reglement hier (document*) downloaden. 

*Document: 

1. Doel 

In aanvulling op artikel 2 van de statuten zal de VBGW de belangen van 

ondernemers, ondernemingen en non-profitorganisaties behartigen die werkzaam, 

respectievelijk gevestigd zijn, respectievelijk belang hebben bij ondernemingen die 

gevestigd zijn in Groningen ten westen van de spoorlijn Assen-Roodeschool. De 

wijze waarop de vereniging haar doel wil bereiken is vastgelegd in een 

Meerjarenplan. De algemene vergadering stelt het beleidsplan vast voor de 

voorgestelde periode. In het beleidsplan zijn de belangrijkste aandachtpunten 

vastgelegd. Het beleidsplan kent een dynamisch, flexibel karakter, omdat de ruimte 

moet blijven om te kunnen inspelen op de actualiteit. 

2. Bestuur/DB/vergaderingen 

Bij oprichting van de VBGW is voor een periode van drie jaar door het bestuur van 

ieder van de voormalige bedrijvenparkverenigingen één bestuurslid voorgesteld; 

Vereniging Bedrijven Peizerweg 

Bedrijvenvereniging Hoendiep 

Bedrijvenvereniging Corpus den Hoorn 

Bedrijvenvereniging Hoogkerk/ Westpoort 

Bedrijvenvereniging Zernike Campus Groningen 

Bedrijvenoverleg Kranenburg 

 

Bij vertrek van een bestuurslid wordt de plaats ingevuld door een bestuurslid dat bij 

voorkeur  uit hetzelfde gebied als het vertrekkend bestuurslid afkomstig is. 

Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen en daarbij, 

desgewenst, het dagelijks bestuur bepaalde taken opdragen. Bestuursvergaderingen 

vinden minimaal éénmaal in de twee maanden plaats. In de maand waarin geen 
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bestuursvergadering plaatsvindt, komt het dagelijks bestuur ten minste éénmaal 

bijeen.  

3. Inkomsten 

De hoogte van de periodieke bijdrage wordt jaarlijks door de algemene vergadering 

vastgesteld. Voor het verenigingsjaar 2016 is de periodieke bijdrage gesteld op € 

150,= (excl. BTW) per jaar. 

4. Tafels 

De Vereniging Bedrijvenparken Groningen West komt voort uit de zes 

bedrijventerreinen/Bedrijvenparken. Te weten: Zernike Campus Groningen, 

Hoendiep, Peizerweg e.o., Corpus den Hoorn Zuid e.o., Hoogkerk/ Westpoort en 

Kranenburg. Per terrein/ park wordt een zogenaamde Tafel ingericht, bestaande uit 

één of meerdere ondernemers, die het bestuurslid “voeden”. 

Vormvoorschriften voor de inrichting van de Tafels zijn er niet, de Tafel regelt 

praktische lokale zaken en voorziet het bestuurslid van informatie en onderwerpen 

die de aandacht van het bestuur van de VBGW nodig hebben. De Tafels vormen een 

belangrijke laagdrempelige schakel tussen de individuele ondernemer en het bestuur 

van de VBGW; het is de garantie dat de signalen vanuit de individuele terreinen/ 

parken goed doorkomen bij het bestuur. De algemene vergadering bepaalt het beleid 

van de vereniging; de Tafels vormen een informele aanvulling op de algemene 

vergadering. 

5. Fonds Ondernemend Groningen 

De VBGW is belanghebbende bij het Fonds Ondernemend Groningen (Het Fonds), 

dat zich onder meer ten doel stelt om via ondernemersorganisaties als de VBGW 

collectieve initiatieven van groepen ondernemers geheel of gedeeltelijk financieel te 

ondersteunen. Via VBGW kunnen aanvragen bij Het Fonds worden ingediend voor 

dergelijke financiering. Het onderhavige artikel bevat regels voor de verwerking en 

beoordeling van bedoelde financieringsverzoeken. 

A. Beoordelingscommissie 

De VBGW kent een Beoordelingscommissie. De Beoordelingscommissie heeft tot 

taak om het bestuur van VBGW te adviseren over de honorering van door groepen 

van ondernemers c.q. instellingen die via de WOZ bijdragen aan Het Fonds, 

afkomstig  uit het verzorgingsgebied van VBGW ingediende aanvragen voor 

bijdragen uit Het Fonds. De Beoordelingscommissie zal slechts in behandeling 



 

 

 

VBGW 

Postbus 70000 

9704 AA Groningen 

www.vbgw.nl 

 

nemen verzoeken die zijn gedaan door ten minste twee zelfstandige ondernemingen 

c.q. instellingen gezamenlijk, afkomstig uit het verzorgingsgebied van VBGW. 

Verzoeken kunnen uitsluitend worden ingediend via het aanvraagformulier dat 

beschikbaar is op de website van VBGW: www.vbgw.nl. Verzoeken die niet aan deze 

criteria voldoen, zijn niet ontvankelijk. 

B. Leden en benoeming 

De Beoordelingscommissie bestaat ten minste uit drie en ten hoogste uit zeven leden. 

Leden van de Beoordelingscommissie worden benoemd door de algemene 

ledenvergadering (ALV) van VBGW, op voordracht van het bestuur van VBGW. De 

leden hebben een zittingstermijn van drie jaar. Na het aftreden van een lid zal de 

ALV, op voordracht van het bestuur, voorzien in opvolging, afgetreden leden zijn 

herbenoembaar. Leden van de Beoordelingscommissie dienen natuurlijke personen 

te zijn die zijn verbonden aan ondernemingen die lid zijn van VBGW, dan wel 

verbonden zijn aan ondernemingen die niet lid zijn van VBGW maar wel binnen het 

verzorgingsgebied van VBGW zijn gevestigd. Steeds zal ten minste de helft van de 

leden van de Beoordelingscommissie moeten bestaan uit afgevaardigden van leden 

van VBGW. 

C. Beoordelingscriteria 

De Beoordelingscommissie stelt de criteria vast op grond waarvan zij beoordeelt of 

verzoeken tot bijdragen uit Het Fonds daarvoor in aanmerking komen en legt deze 

criteria ter goedkeuring voor aan de ALV van VBGW. 

D. Vergaderingen Beoordelingscommissie 

De Beoordelingscommissie stelt zijn vergaderorde vast, alsmede de wijze van 

oproeping en verslaglegging van de vergaderingen. 

E. Advies en rapportage 

De Beoordelingscommissie wordt gevraagd om het bestuur en de ledenvergadering 

te adviseren over het pakket aan aanvragen dat vanuit Het Fonds gefinancierd zal 

worden. De Beoordelingscommissie rapporteert periodiek aan het bestuur van 

VBGW. Deze rapportages bevatten de notulen van de in de verslagperiode 

plaatsgevonden hebbende vergaderingen van de Beoordelingscommissie, alsmede 

een advies over de in die periode ontvangen en afgehandelde verzoeken. De 

Beoordelingscommissie zal ten minste twee maal per jaar rapporteren en adviseert 

het bestuur in de bestuursvergadering voorafgaand aan een uitgeschreven 

ledenvergadering. 

http://www.vbgw.nl/
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Het bestuur van VBGW is niet gebonden aan de adviezen van de 

Beoordelingscommissie. Indien het bestuur afwijkt van een advies zal het zijn besluit 

daartoe evenwel met redenen omkleed aan de ALV voorleggen. De ALV is 

uiteindelijk bevoegd om te besluiten of verzoeken tot bijdrage uit Het Fonds door 

VBGW worden ingediend bij Het Fonds.  

F. Bestedingsruimte 

Het bestuur van VBGW heeft van de ALV een machtiging  om bepaalde 

bestedingsruimte ten laste van Het Fonds te mogen aanwenden voor naar het 

oordeel van het bestuur zich daarvoor lenende toepassingen. Te denken valt, 

bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, aan zaken die geen uitstel kunnen dulden. Het 

bestuur zal steeds achteraf aan de ALV verantwoording afleggen over de ten laste 

van deze machtiging gedane uitgaven. 

6. Bestaande contracten 

De VBGW treedt op als rechtsopvolger van de (oude) verenigingen. Dat betekent dat 

lopende contracten zullen worden overgenomen. Het betreft de volgende contracten: 

Contract bedrijfsafvalinzameling Hoendiep en het Zernike Campus Groningen; 

Contract bewegwijzering met Signs Direct stadsbreed. Voor het Hoendiep is een 

gescheiden overeenkomst met SignsDirect; 

Contract surveillance met Cruon Beveiliging en Preventief Beveiligingsdiensten, voor 

alle verenigingen. 
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7. Rooster van aftreden bestuur, Beoordelingscommissie en kascommissie 

Het rooster van aftreden per 1 juli 2015 luidt: 

     

  Functie Eerste benoeming                        Datum herbenoeming 

Bestuur        

Klaas Holtman Voorzitter 2008  2015  

Joop Kruit Lid 2008  2015  

Jeroen Dorreboom Penningmeester 2016  2019  

Flip Roordink Lid 2013  2016  

Rob van Duuren Lid 2014  2017  

Stefan Mak Secretaris 2014  2017 

    

Harry Watermulder Lid 2015  2018  

Fokko Kip Lid 2016  2019  

 

Beoordelingscommissie        

Dolf Liewes voorzitter 2015 2018  

Astrid Haverman lid 2014 2017  

Suzanne Giezen lid 2015 2018  

Klaas Holtman adviseur 2015 2018  

         

Kascommissie        

Joost Leertouwer lid 2015 2018  

vacature lid 2015 2018  
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