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Verslag ALV VBGW  

d.d. 15 juni 2016 

bij De Coendersborg te Groningen 

 

Aanwezig Bestuur: 

Klaas Holtman (Voorzitter) 

Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 

Rob van Duuren (Zernike Campus Groningen) 

Remko Koopman (Penningmeester/Peizerweg) 

Flip Roordink (MTP) 

Stefan Mak (Corpus den Hoorn) 

Fokko Kip (Hoogkerk) 

Joop Kruit (Hoendiep) 

Marlies Schipperheijn (Secretariaat/Communicatie) 

Arjan Nieveen (gemeente Groningen) 

 

Aanwezige leden: 

Frits Katuin – Prokan     Hans Eilering – Anser Groep 

Janneke van Leeuwen – Anker   Jeroen Dorreboom – MTN 

Friederike Korte – Het Coachhuis   Suzanne de Bruin – Hampshire Hotel 

Ale van der Wielen –Dommerholt    Joost Leertouwer - MTN 

Bert Nannen – HBL Nannen    Jennie Nijlaan – Jumbo 

Ernst Wallinga – Anser Groep   Rick de Boer - Badexclusief 

Peter van der Tang – BRIN    Qin Qin Ye – Restaurant Wereldgeluk 

Rudolf Ophof – Green Accountants   Claudia ter Veen - Werkpro 

Klaar Zeegers – Ik onderneem ’t   Henriëtte Veenstra – Ik onderneem ‘t 

Henkdrik Garlich - BAM    Peter Bode – Snackwagen Vinkhuizen 

Suzanne Riegen – Yarden    Jan Kees Sikkens – Unica 

Sweis Ubels – Marktplaatshelper   Celuc Heerema – Heerema 

 

Gasten: 

Peter den Oudsten – Burgemeester van Groningen 

Hans de Preter – Groninger Ondernemers Courant 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij De Coendersborg. 

Alle nieuwe aanwezigen stellen zich kort voor. De voorzitter introduceert kort de aanwezige 

bestuursleden en dankt iedereen hartelijk voor hun komst. De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

Klaas Holtman kondigt Campus Live aan op 23 juni en nodigt alle leden uit om dit event op 

Zernike Campus te bezoeken. Daarnaast wordt de retailagenda aangepast op de Groninger 
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situatie, aldus de voorzitter. De VBGW steunt o.a. de nieuwe Groninger Retail Academy, 

waarvan de eerste bijeenkomst op 29 juni plaatsvindt. 

 

 

3. Notulen ALV d.d. 25 november 2015 

Peter van der Tang 

Wat wordt het vervolg op mijn vraag naar ondersteuning van de Diversity Day in Groningen? 

Wil VBGW bijdragen met Fondsbijdrage van €5000,-? Klaas Holtman antwoordt, dat de 

vraag zo niet was geïnterpreteerd. De VBGW heeft gene trekkende rol hierin, maar wil wel 

ondersteunen. Het bestuur komt hier op terug bij Peter van der Tang. 

 

 Bij p. 2: de Holland Web Week krijgt een aangepast vervolg: het wordt gecombineerd met 

ene ander event. 

 

De verslagen wordt zowel tekstueel als inhoudelijk doorgelopen en vastgesteld. De 

vergadering gaat hiermee akkoord.  

 

 

4. Verenigingsverslag 2015 

Nico Borgman 

De verenigingsmanager geeft een beknopte toelichting op het verslag. Er volgen geen 

vragen uit de zaal. 

Klaas Holtman: Momenteel is de vereniging bezig om op gebeid van HR kennis te bundelen 

op verzoek. Dit wordt deels opgepakt met de VBZO via de Academy. Er si een eerste begin 

gemaakt hiermee op Kranenburg, waar diverse HR meetings worden georganiseerd om het 

gebied aantrekkelijker te maken op de arbeidsmarkt. Verder heeft de gemeente de VBGW 

verzocht mee te denken over de invulling van Let’s Gro in november, om er ook een 

zakelijke kant te bieden in het programma. Peter van der Tang: wordt daar geld in gestoken? 

Klaas Holtman: ja. 

Er zijn verder geen vragen naar aanleiding van de toelichting op het verenigingsverslag 

2015, en alle aanwezigen stemmen in met het verenigingsverslag 2015. 

 

5. Jaarrekening 2015 

Remko Koopman 

De penningmeester geeft ene korte toelichting op de jaarrekening 2015. Er is vanaf 2015 

een duidelijke functiescheiding, vereenvoudiging van de administratie toegevoegd, en 

daarmee ook de beheersbaarheid vergroot. De vereniging initieert nog wel projecten, maar 

voert ze niet meer uit. De administratie is per 1-1-2016 uitbesteed aan Green Accountants en 

is nu online ook beschikbaar. Het jaar kan positief worden afgesloten (€8000,-), mede door 

een meevaller in een energieproject. Er kunnen nu reserves worden opgebouwd. 

Daarnaast is de btw-problematiek nu goed in beeld gebracht. Er wordt nu over €100,- btw 

geheven, en over €50 van het lidmaatschap niet. Er is tevens een reservering voor een 

eventuele naheffing gemaakt. Er zijn geen vragen uit de zaal n.a.v. deze toelichting. 
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Joost Leertouwer 

De kascommissie had de btw gesignaleerd als aandachtspunt. Alle baten en lasten zijn goed 

verantwoord. Zoals de administratie nu is vormgegeven, met meer functiescheiding, is de 

vereniging ten goede gekomen. Daarom luidt het advies van de kascommissie om decharge 

te verlenen voor de penningmeester en bestuur over 2015. Dit wordt unaniem aangenomen. 

Klaas Holtman: de functie in de kascommissie van Joost Leertouwer komt vacant. De VBGW 

dankt hem voor zijn inspanningen en stelt de vacature open. 

 

6. Bestuurssamenstelling 

Klaas Holtman draagt Fokko Kip voor als nieuw bestuurslid. Dit wordt unaniem aangenomen. 

Fokko Kip stelt zich kort voor: 25 jaar ondernemer in Hoogkerk, AH en sinds kort ook 

Gall&Gall. Zijn doel: detailhandel in Hoogkerk inspireren. 

Verder stopt Remko Koopman per 1 juli als penningmeester, omdat hij zijn werkzame leven 

bij Immens beëindigt. De VBGW dankt hem voor zijn werkzaamheden en kritische blik. 

Remko Koopman dankt het bestuur voor de samenwerking. Hij heeft de taken met veel 

plezier vervuld. 

Als nieuwe penningmeester wordt Jeroen Dorreboom voorgedragen, accountant bij MTN 

Accountants. De aanwezigen gaan akkoord met deze benoeming. Jeroen Dorreboom stelt 

zich kort voor. 

 

7. Fondsaanvragen 

Klaas Holtman geeft aan dat alle aanvragen met de kascommissie zijn besproken, die een 

positief advies gaf. Voor de volgende fondsaanvragen wordt goedkeuring gevraagd: 

- Eurosonic 2017 

- Upgrade Kranenburg 

- Ondernemersprijs Hoogkerk 2016 

- Onderneem ’t Stimuleringsproject ZZP-ers 

- Aanvraag evenement ICT 

- 

Verder worden de volgende reserveringen voorgesteld: 

- Bijdrage Campus management Zernike Campus 2015 

- Holland WebWeek/ Let’s Gro 

- Ondersteuning Online Ondernemers 

- Groninger Ondernemersprijs 

- Ondersteuning Start-up scene en Happy Startup Experience 

- Entreemarkering bedrijvenparken 

- Fase 2 in Corpus den Hoorn 

- Open Stad 2017 

- Partnership en ondersteuning duurzaamheidsagenda Groningen 

 

Friederike Korte: graag een toelichting op de bijdrage voor de start-up faciliteit. Klaas 

Holtman: dit is een faciliteit van de Hanzehogeschool en is gericht op aansluiting bij 

bedrijven. Friederike Korte: tot nu toe is Cube050 niet erg open voor andere bedrijven. Graag 

deze kanttekening noteren. 
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Peter van der Tang: Het Fonds moet niet gebruikt worden voor zaken die eigenlijk bij 

gemeente liggen. Klaas Holtman: Fondsgeld wordt soms ingezet om projecten in 

samenwerking aan te jagen. Peter van der Tang: de grenzen lijken toch wat te vervagen. 

Klaas Holtman: de kritiek is genoteerd. 

 

De voorzitter vraagt tot slot om goedkeuring voor deze Fondsaanvragen- en reserveringen, 

waarmee de aanwezigen unaniem instemmen. 

De Diversity Day zal opgepakt worden als reguliere aanvraag i.s.m. Peter van der Tang. 

Friederike Kort stelt voor om het stadsbreed op te pakken. Peter van der Tang bereidt de 

Fondsaanvraag voor. 

 

8. Beoordelingscriteria 

Klaas Holtman: dit betreft de stadsbrede projecten. Er si breed overleg geweest met de 

andere verenigingen. Het resultaat: op zelfde weg verder met de huidige regels. We vragen 

nu mandaat van de ALV voor spoedbeslissingen, die later op een ALV kunnen worden 

voorgelegd. Alle aanwezigen zijn hiermee akkoord. 

 

De voorzitter heet ondertussen Peter den Oudsten welkom. 

 

 

9. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag 

Peter Bode/Rick de Boer: waarom krijgen de leden zo weinig informatie over het AZC aan de 

Energieweg? De verwachting was dat dit ook aan bod zou komen op ALV. Klaas Holtman: er 

zijn intensieve gesprekken gevoerd met alle partijen, ook met de VBGW. De VBGW heeft 

alle informatie hierover via diverse kanalen gedeeld met de leden. Joop Kruit vult dit aan. De 

vereniging zal bekijken hoe de communicatie naar de leden nog beter kan op dit punt. Voor 

15 juli komt er mogelijk ook nog een bijeenkomst hierover voor leden. 

 

Peter van der Tang: voor het Hoendiep is €30.000 geoormerkt. Is dat geld besteed? Klaas 

Holtman: al het kapitaal van de deelverenigingen is nu overgeheveld naar het kapitaal van 

de vereniging. 

Peter van der Tang vraagt tot slot aandacht voor de verkeerssituatie bij de McDonalds, waar 

veel ongelukken gebeuren. Klaas Holtman: eens. Hier wordt een schouw gedaan met 

verkeersdeskundigen. De resultaten hiervan zullen worden voorgelegd. 

 

Nico Borgman: zijn er nu mensen die in de kascommissie willen? Bert Nannen: een collega 

zal zich aanmelden (Marco Nieborg). Hendrik Garlich meldt zich tevens als nieuw lid van de 

kascommissie. 

 

 

10. Afsluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Na een korte pauze volgt een 

tweegesprek met burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. De avond wordt 

afgesloten met borrel en diner. 

 

 


