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Verslag VBGW  
d.d. 2 april 2014 

bij Seats2Meet te Groningen 
 

Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Simon Leijendekker (Park-/verenigingsmanager) 
Erwin Vening (Gemeente Groningen) 
Dolf Liewes (Hoogkerk/Westpoort) 
Flip Roordink (Kranenburg) 
Remko Koopman (Penningmeester & Peizerweg/MTP) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn) 
Rob van Duuren (Zernike) 
Marlies Schipperheijn (Secretariaat) 
 
Afwezig MK: 

Joop Kruit (Hoendiep) 
Aldert Schaaphok (Zernike) 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Voorzitter verwelkomt nieuw 
bestuurslid Remko Koopman, oprichter en partner van Immens Interim Management & Finance. Remko 
Koopman wordt penningmeester van VBGW. Hij licht zijn loopbaan in controlling en interim management, 
en zijn besluit om tot het bestuur van VBGW toe te treden kort toe.  
 
 
2. Mededelingen 

Simon licht toe dat Aldert Schaaphok niet aanwezig kan zijn, en dat de jaarcijfers nog niet klaar zijn. De 
voorzitter vult aan dat hij de overdracht van het penningmeesterschap tussen Aldert en Remko zal 
regelen. Stefan Mak vraagt, of nieuwe bestuursleden officieel benoemd zullen worden. Klaas beaamt dit 
en stelt dat de ALV het officiële moment van aantreden is. Klaas Holtman vertelt over een bezoek van 
hemzelf en Simon Leijendekker aan J. Norda, manager faciliteiten van het Martiniziekenhuis. De heer 
Norda heeft de rol en positie rondom de omgevingsplannen van het Martiniziekenhuis toegelicht, dat 
geen voortrekkersrol wil. Er komt een vervolgafspraak met de heer Norda. 
 
 
3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt definitief vastgesteld. Flip Roordink wijst erop dat punt 10 voor vandaag vervalt. 
 
4. Notulen vorige vergadering + actielijst 
Op p3: aanvullen 2013. Flip vertelt dat intentieverklaring is getekend bij de wedstrijd, en dat zijn 
benoeming als bestuurslid daarbij niet aan de orde is geweest. Klaas licht de ontwikkelingen op MTP toe. 
Flip wijst erop, dat de ondernemers daar ter plekke de opdracht en de plannen moeten steunen. 
 
5. Ingekomen en uitgegane stukken 
Simon Leijendekker deelt mee dat er een overzicht van de Fondsaanvragen volgt binnenkort. 
 
6. Verslag overleg beoordelingscommissie/ontwikkelingen Fonds 

Klaas Holtman vertelt dat de zoektocht naar een lid voor de beoordelingscommissie voortduurt. J.G. 
Vierkant twijfelt nog. Astrid Haveman was vandaag voor het eerst aanwezig als lid van de commissie. Op 
het gebied van het convenant met de gemeente (punt 7 van vorige vergadering) zijn momenteel geen 
verdere ontwikkelingen te melden. 
 
Communicatietraject Fonds en verenigingen 
Simon Leijendekker licht het communicatietraject rond het Fonds en de verenigingen toe. Het pakket dat 
het bureau van H. de Preter (Persbureau Tammeling) zal gaan uitvoeren, bestaat uit 3 wekelijkse 
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nieuwsbrieven, een website en 2 maal per jaar een fysieke nieuwskrant in een oplage van 9.000 à 10.000 
exemplaren. De redactie van de content zal bij Persbureau Tammeling komen te liggen. Er moet 
daarnaast een redactiecommissie worden samengesteld uit de verenigingen. Op 16 april is er de kick-off 
meeting van dit communicatietraject. De voorzitter verzoekt Simon dit nogmaals kenbaar te maken onder 
de (bestuurs)leden. Qua kosten draagt de gemeente €25.000, het Fonds €15.000 en €60.000 verdeeld 
over 4 verenigingen (VBGW circa €22.000). Het traject is succesvol als er ten eerste meer 
Fondsaanvragen worden gedaan, en ten tweede als er meer leden lid worden van VBGW. 
 
Het Fonds 
Klaas Holtman vertelt dat in het Fondsverslag komt, dat er € 600.000 beschikbaar is t/m 2013. Daarvan 
is € 300.000 reeds toegezegd, wat betekent dat er nog € 300.000 beschikbaar is. De bijdrage voor 2014 
is € 500.000, dus er is nu nog in totaal € 800.000 beschikbaar. Simon Leijendekker zal update geven en 
de aanvragen aanjagen de komende tijd. 
De voorzitter vertelt, dat Astrid Haveman (nieuw lid beoordelingscommissie) heeft aangeboden om 
gezamenlijke lunch te organiseren, om Fonds te vieren. Klaas uit zijn zorgen over het aantal ingediende 
projecten, en de kwaliteit ervan. Stefan Mak wijst erop, dat projecten op het gebied van infrastructuur 
goed te verdedigen zijn. Flip Roordink vult aan, dat onderwijs ook infra-structureel is, en dat het belangrijk 
is om de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs te blijven steunen. Erwin Vening zegt, dat geld om plannen 
te maken soms ook belangrijk is. Erwin en Klaas lichten vergelijkbare cases in Leiden en Assen toe. 
Klaas Holtman licht de beslissingen van de beoordelingscommissie, die juist bijeenkwam, toe: 
 
The Passion 
Klaas Holtman is hierover gebeld door wethouder Seton. Wethouder Seton heeft de gemaakte fout in de 
communicatie rondom The Passion uitgelegd en de gevraagde bijdrage nogmaals toegelicht. Wethouder 
Seton bekijkt de mogelijkheid voor een ontvangst à la Eurosonic voor de ondernemers. De EO komt 
filmen, en mogelijk kunnen bepaalde stadsdelen zoals Corpus hierin figureren. Uiteindelijk heeft Klaas 
Holtman vanuit het Fonds afgesproken, dat er € 10.000 wordt bijgedragen aan The Passion verdeeld 
over 3 bedrijvenverenigingen. € 4.500 is het deel van VBGW. Dit is bevestigd door de 
beoordelingscommissie. Klaas verzoekt Simon om aan wethouder Seton een schriftelijke bevestiging van 
de toekenning te sturen. De beoordelingscommissie stemt hier ook in mee. 
 
Grachtenfestijn 
Aanvraag wordt niet gehonoreerd. Er is geen aantoonbaar draagvlak vanuit ondernemers (zeker niet uit 
West). Verder is er geen communicatie over de aanvraag geweest en ziet men niet direct de link met de 
doelstellingen vanuit Het Fonds. 
 
Servicepunt Detailhandel 
Aanvraag is positief beoordeeld. 
 
Cameratoezicht Westpoort 
Aanvraag is ingediend en positief beoordeeld. 
 
Stichting Jong Leren 
Aanvraag is in voorbereiding. Is ooit eerder toegekend, was een zeer succesvol project. Klaas Holtman 
zegt dat opnieuw toekenning goed mogelijk is, als de onderwijsinstellingen ook meetekenen in de 
aanvraag. Komt dus nog langs, maar beoordelingscommissie is positief. 
 
OTP 
Is ooit toegezegd voor 3 jaar. Nu hernieuwde aanvraag gedaan door OTP, die is afgewezen. Hans v/d 
Molen, Henk Bos en Irma Noorbergen verzochten hierop om een afspraak. In deze afspraak is 
aangegeven, dat er mogelijk nog 1 jaar kan worden toegekend, op voorwaarde dat de betrokken bedrijven 
meetekenen. Indien dit zo gaat gebeuren is beoordelingscommissie positief. 
 
Klaas Holtman verzoekt Remko Koopman tot slot om mee te acteren in de beoordelingscommissie, wat 
Remko toezegt. 
 
7. Communicatie 
Reeds toegelicht onder punt 6. 
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8. Nieuwe bestuursleden  
Rob van Duuren informeert naar een introductie van nieuwe bestuursleden op de ALV. Er volgt 
instemming en het voorstel om dit op te nemen in de nieuwsbrief. 
 
9. ALV 2014: thema en locatie 
Simon Leijendekker vertelt dat ALV gepland staat op 17 juni. Remko Koopman zegt dat hij niet aanwezig 
kan zijn op deze datum, en dat mei hem beter uit zou komen. Klaas stelt voor toch 17 juni aan te houden, 
ook in verband met de voorbereiding van de jaarcijfers. De locatie van de ALV kan het Alfa College aan 
de Admiraal de Ruyterlaan 2 zijn. Klaas Holtman wil graag een goede spreker aantrekken voor deze 
vergadering en stelt Glenn Pinas voor, wat instemming krijgt. 
 
10. Concept jaarcijfers 2013 

Klaas zal met Aldert hierover contact opnemen. 
 
11. W.v.t.t.k. 
Klaas Holtman informeert naar het verloop van het glasvezelproject aan het Hoendiep. Erwin stelt voor 
bij te dragen aan versnelling van dit traject, waar mogelijk. Hij zal dit meenemen in het overleg op de 16e 
april. Dolf Liewes licht het cameratoezicht toe op Westpoort. De beelden worden opgeslagen en alleen 
uitgelezen, als daar aanleiding toe is. Klaas Holtman stelt, dat het tijdspad van de Fondsaanvragen 
versnelt zou kunnen en moeten worden, wellicht met mandaat. Erwin Vening licht de ‘Rode Loper’ toe, 
de bijeenkomst op 11 april over de bereikbaarheid van Zernike Campus Groningen en het nieuwe 
programma van de gemeente op het gebied van Economie en Werk. 
Stefan Mak informeert, hoe de bestuursvergadering bij Seat2Meet terecht is gekomen. Simon licht toe, 
dat het bedrijf lid is en deze locatie kostenloos ter beschikking stelt. Flip Roordink informeert bij Simon 
Leijendekker naar het tafelgesprek Kranenburg op de 9e of de 10e. Simon geeft aan dat dit beter 2 weken 
later kan plaatsvinden en gaat dit plannen. 
 
 
12. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 14 mei om 16.00 uur bij Seat2Meet aan de Eemsgolaan.  
 

 

 


