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bij Seats2Meet te Groningen 
 

Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Simon Leijendekker (Park-/verenigingsmanager) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn) 
Flip Roordink (Kranenburg) 
Marlies Schipperheijn (Secretariaat) 
 
Afwezig MK: 
Rob van Duuren (Zernike) 
Aldert Schaaphok (Zernike) 
Dolf Liewes (Hoogkerk/Westpoort) 
Remko Koopman (Peizerweg/MTP) 
Erwin Vening (Gemeente Groningen) 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
 
2. Mededelingen 
Klaas Holtman deelt mee dat er overleg heeft plaatsgevonden tussen Aldert Schaaphok en Remko 
Koopman over de financiën van VBGW. Daarbij zijn drie hoofdzaken besproken: 1 de 
verenigingsadministratie, 2 de projecten die VBGW uitvoert en waar een management fee voor wordt 
ontvangen en het fonds, 3 de eigen projecten zoals de mantelbuizen. Flip Roordink informeert naar de 
geschiedenis van de projecten die VBGW nu in haar eigen administratie moet verantwoorden. De 
voorzitter licht dit toe, en vult aan dat deze projecten uiteindelijk overgenomen worden door een stichting 
of coöperatie. Flip Roordink vraagt, of er wel de plicht is om de waarden te vermelden. Simon 
Leijendekker zegt dat dit niet het geval is, maar dat het een verantwoording naar de eigen leden is, de 
vereniging heeft geen jaarrekeningplicht. Klaas Holtman vult aan, dat per project de status zal worden 
opgenomen in de jaarrekening. Simon Leijendekker meldt, dat hij afgelopen week hierover Erna Boer 
heeft gesproken en dat zij gezamenlijk een update hebben gemaakt. 
 
Vervroegde rondvraag 

In verband met de agenda van Joop Kruit vervroegt de voorzitter de rondvraag. Joop Kruit meldt, dat hij 
zich zorgen maakt over het Hoendiep, o.a. de glasvezelkabels. KPN heeft hem een aanbieding gedaan 
om te leveren voor een vaste prijs. Hij vraagt om een update van de status via VBGW. Simon 
Leijendekker licht de status binnen VBGW toe. Joop Kruit benadrukt, dat partijen nu concurrerende 
aanbiedingen doen voor een glasvezelaansluiting. Klaas Holtman stelt voor dit punt in een gezamenlijke 
afspraak de volgende week te bespreken. Joop Kruit meldt nog een positief punt: MKB Noord heeft een 
Retail Academy opgericht. Men begint in september in Appingedam; Groningen heeft hier ook behoefte 
aan. Flip Roordink vindt dit een positieve ontwikkeling en vraagt zich af, hoe dit praktisch kan worden 
geregeld. Klaas Holtman zegt toe dit te mee te nemen via de Economic Board. 
 
Simon Leijendekker deelt mee, dat hij is benadert door studenten i.v.m. een EBF congres. Zij willen de 
leden van VBGW graag benaderen voor het congres, zodat leden tegen een korting deel kunnen nemen. 
De vergadering stemt hiermee in. 
Simon Leijendekker deelt verder mee dat het optreden van Donker op de vergadering van Corpus den 
Hoorn vorige week niet succesvol was, want zij hadden zich niet op de juiste manier voorbereid. Zij 
gaven niet de afgesproken presentatie, maar stelden het publiek tien vragen. Klaas Holtman vraagt, hoe 
zij verkeerd voorbereid daar konden staan. Simon Leijendekker geeft aan, dat Donker wel juist gebriefd 
was. Klaas Holtman zegt, dat VBGW er zich wel verantwoordelijk voor voelt, ook bij projecten als het 
Hoendiep. Hij vraagt Simon om Donker te bellen. Stefan Mak vraagt, wie Donker heeft gevraagd. Simon 
Leijendekker geeft aan dat dat een gedeelde wens was bij Corpus, in navolging van het Martini 
ziekenhuis. 
 



 
3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt definitief vastgesteld. 
 
 
4. Notulen vorige vergadering + actielijst 
Notulen worden goedgekeurd. Diverse actiepunten kunnen van actielijst. Klaas Holtman informeert naar 
de stand van zaken bij het Communicatietraject. Simon Leijendekker zegt dat dat naar wens verloopt. 
De content is klaar, hij heeft hier zelf ook input voor geleverd. Hij zegt toe het concept met de 
bestuursleden te delen, zodra het klaar is. Klaas Holtman vult aan, dat op 13 juni de eerste Courant 
moet uitkomen, en dat de grootste uitdaging nu de adressenlijst is. 
Participatiegelden 
Klaas Holtman licht toe dat de gemeente volgend jaar de participatiegelden anders wil regelen, maar 
dat er voor dit jaar nog geld ter beschikking is. Enige optie bij VBGW zou eventueel ondersteuning van 
de verenigingsmanager zijn. Grote delen van de communicatie en de administratie gaan nu goed door 
ondersteuning van Marlies Schipperheijn, maar de projecten kunnen nog extra inzet gebruiken. Klaas 
Holtman gaat hierover praten met dhr. Pothof. Stefan Mak geeft aan, dat inzet met mensen uit deze 
pool goed en verkeerd kan lopen, en geeft het voorbeeld van de Stichting Mensinge. 
Overige actiepunten: grotendeels afgerond, zie actiepuntenlijst. 
 
Stefan Mak merkt ten slotte op, dat Paul Schnabel (voormalige directeur Cultureel Planbureau) een 
goede spreker zou zijn voor een event van VBGW. Hij heeft hem onlangs horen spreker: zeer kundig 
en erg goed. 
 
 
5. Ingekomen en uitgegane stukken 
Ingekomen 

BBOG: Simon Leijendekker licht dit lopende traject toe. Het gaat voornamelijk over cameratoezicht. Op 
12 juni is er een bespreking met dhr. Ensing, waarna de uitkomsten worden gecommuniceerd naar de 
leden. Het project ondervindt enige hinder. De eerste cijfers betreffen €75.000-80.000 voor het 
Hoendiep. Er moet een borgschouw worden uitgevoerd. Joop Kruit informeert, of mensen van de Tafel 
hierbij worden gevraagd, wat Simon Leijendekker beaamt. Donker heeft een eerste borgschouw gedaan 
voor het Hoendiep. Joop Kruit zegt, dat het Hoendiep qua onderhoud nu niet goed loopt. Wat is het 
bijbehorende BORG-niveau? Klaas Holtman geeft aan dat het goed is om dit met Joost van Keulen te 
bespreken. Hij oppert tevens om naar inzet via participatiebanen te kijken. Simon Leijendekker vult aan, 
dat dit mogelijk kan worden gecombineerd met NOVO. Joop Kruit zegt, dat er eerst duidelijkheid moet 
komen over het borgniveau. Dit is aan Erwin Vening doorgegeven. Simon zal Erwin Vening hier 
nogmaals op aanspreken. 
Flip Roordink vraagt, of er nu nog moet worden gekeken naar de offerte voor het cameratoezicht. Klaas 
Holtman zegt, dat er drie pilotprojecten zijn, waarvan het Hoendiep er een is. Er wordt een beslissing 
genomen na overleg met de leden Hoendiep. Het traject is lastig door gebrek aan snelle voortgang en 
meer sturing op de technische kant dan sociale kant als veiligheidsgevoel. Joop Kruit vraagt om een 
planning met punten voor het gehele jaar: wat gebeurt er wanneer? 
 
Fonds: 

Joop Kruit deelt mee dat de P-route bij het Hoendiep nu klaar is. Klaas Holtman informeert of de 
reservering voor de aanvraag voor het cadeau aan de RUG vanwege het 400 jarig bestaan is 
goedgekeurd. Simon Leijendekker beaamt dit. Klaas Holtman zegt dat het project niet goed van de 
grond komt. Hij stelt voor het geld te besteden aan de herinrichting van het straat meubilair op Zernike 
Campus Groningen, of aan een kopie van het Tschumipaviljoen op Zernike Campus Groningen. Flip 
Roordink zegt, dat beide geen probleem moeten zijn. Klaas Holtman deelt mee dat hij is gevraagd bij 
de uitreiking van de eredoctoraten te zijn op 13 juni, met de vraag om een tafel af te nemen à €3.400. 
Voor het Fonds is dit teveel. Hij zal de vraag van de organisatie wel rondsturen aan de leden. 
 
Klaas Holtman verzoekt Simon Leijendekker tot slot de verantwoording van de aanvraag van Paddepoel 
aan de beoordelingscommissie te zenden. 
 
Stukken t.b.v. ALV op 17 juni:  



Klaas Holtman informeert of de kascommissie al is uitgenodigd, wat Simon Leijendekker ontkent. Klaas 
Holtman vraagt om dit snel te doen en om tevens nogmaals met Aldert Schaaphok over de laatste zaken 
te spreken. 
Jaarrekening 
Joop Kruit heeft enkel opmerkingen over de jaarrekening, o.a. over pagina 7 en 8. Hij heeft nog een 
vraag ten aanzien van het project bij Hoendiep, zoals over Sign Direct. Simon Leijendekker geeft aan, 
dat Aldert hier duidelijkheid over zal verschaffen. Joop Kruit spreekt de vrees uit, dat er grote 
openstaande vorderingen kunnen ontstaan en hij doet de suggestie om vooruit te factureren bij de 
contributie. Klaas Holtman is hier niet voor, i.v.m. problemen rond faillissementen. Hij voegt toe, dat de 
vereniging al veel doet voor de gevraagde contributie. Simon Leijendekker zegt, dat Hoendiep de enige 
is, die deze voordelige regeling met Sign Direct heeft. Joop Kruit vindt dat deze voordelen niet voldoende 
worden benut nu. Klaas Holtman stelt voor om dit punt in te brengen bij de volgende vergadering. 
Joop Kruit informeert naar de beheergelden van het Hoendiep: zijn alle facturen betaald? Simon 
Leijendekker: bijna allemaal. Pagina 12 graag aanpassen. Joop Kruit vraagt, of de vereniging tegen 
liquiditeitsproblemen aanloopt, wat Simon Leijendekker ontkent. Klaas Holtman merkt op dat dit een 
terechte vraag is, omdat die problemen er wel ooit geweest zijn. Simon Leijendekker zal nogmaals de 
jaarrekening met Aldert Schaaphok doorlopen en de meest recente en de complete versie voorbereiden 
voor de ALV. Hij benadrukt dat er een deel van de jaarcijfers wordt gepresenteerd aan de leden, en dat 
een deel bedoeld is voor het interne overzicht voor het bestuur. Joop Kruit geeft aan, dat vooruit kijken 
voor de leden belangrijk is, meer nog dan terugblikken. Klaas Holtman beaamt dat dit belangrijk is, 
evenals een goed eigen overzicht. Simon Leijendekker geeft aan dat dat op orde is, op een paar 
aanpassingen na, die worden doorgevoerd in samenspraak met Aldert Schaaphok. 
 
Huishoudelijk regelement 
Er wordt een apart schema gemaakt voor de bestuurswisselingen: het huishoudelijk regelement wordt 
verder niet aangepast. 
 
 
6. Ontwikkelingen Fonds, binnengekomen aanvragen 

Hoogkerk 
Stefan Mak licht zijn kijk op de aanvraag toe. De vergadering brengt een positief advies uit over deze 
aanvraag. 
 
Open Dag in Helpman 
Stefan Mak: de aanloopkosten zijn erg hoog. Simon Leijendekker en Klaas Holtman zeggen dat de 
aanvraag in principe is goedgekeurd, maar dat er nog wel cofinanciering van de gemeente moet worden 
gezocht. 
 
Netwerk JLO 
Stefan Mak geeft aan dat hij dit een lastige aanvraag vindt. Klaas Holtman: Noorderpoort is bij dit project 
betrokken, en hebben eerder geld bijgedragen. Noorderpoort wil van JLO een aparte leergang maken, 
waar ze budget voor nodig hebben. De aanvraag is gedaan voor €60.000. VBGW zal optreden als 
penvoerder, en probeert cofinanciering te krijgen bij de drie andere verenigingen. Stefan Mak vraagt 
zich af, of dit niet alleen pure onderwijsfinanciering is, wat Klaas Holtman ontkent. Hij benadrukt het 
belang van ondersteuning. Joop Kruit suggereert, om de aanbestedingen in de stad te doen. 
 
Suikerkas 
Klaas Holtman: betreft (de studie naar) de ontwikkeling van het gebied Suikerunie, en is in feite een 
voortzetting van het Floriade project op het gebied van duurzaamheid, de ontwikkeling van stadstuinen 
etc.. Diverse instanties dragen bij, o.a. de gemeente met €40.000 en de Rabo €10.000. Joop Kruit 
informeert, hoe lang dit project zal duren. Klaas Holtman: 20 jaar. Er zal een positief advies worden 
gegeven voor een studie naar ontwikkeling van dit gebied voor circa €14.000. 
 
 
8. Concept jaarcijfers 2013 en concept verenigingsverslag 
Concept jaarcijfers 2013: 
Besproken onder punt 5. 
 
 
Concept verenigingsverslag: 



Klaas Holtman zal het verslag aanvullen. Joop Kruit vraagt, of alle stukken voor de ALV nog worden 
rondgezonden. Simon Leijendekker geeft aan dat dat gebeurt, en dat de digitale uitnodiging voor de 
ALV al is verzonden. 
 
 
9. W.v.t.t.k. 
Geen opmerkingen 
 
12. Rondvraag en sluiting 

Rondvraag is besproken onder punt 2. 
 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 9 juli om 16.00 uur bij Seat2Meet aan de Eemsgolaan. 

Aansluitend is een afscheidsdiner voor Aldert Schaaphok voorzien. 
 

 


