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Verslag ALV VBGW  

d.d. 25 november 2015 

bij Hampshire Hotel - Plaza (Laan Corpus den Hoorn 300) 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) 

Harry Watermulder (Westpoort-Hoogkerk) 

Joop Kruit (Hoendiep) 

Marlies Schipperheijn (Secretariaat/Communicatie) 

 

Aanwezige leden: 

Frits Katuin – Prokan     Marleen Boer - Medity 

Rianne Westerveen – Cresa    Marco Bolt –Embed Engineering 

Friederike Korte – Het Coachhuis   Suzanne de Bruin – Hampshire Hotel 

Ale van der Wielen –Dommerholt    Gerdi de Vries - Grontmij 

Bert Nannen – HBL Nannen    H Groot - Dommerholt 

Marco Nieborg – HBL Nannen   Wim de Kok - MartiniPlaza 

Peter van der Tang – BRIN    Janneke van Leeuwen - Anker 

Rudolf Ophof – Green Accountants   Jan-Kees Sikkens - Unica 

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

Erwin Mulder – SPD     Gerrit Huisman – Aabee Accountants 

J. Gestel – Winkelcentrum Paddepoel  Eduard van der Veen - Mebin 

 

Charles van Santvoord –Marketing Groningen (spreker) 

Hans de Preter – Groninger Ondernemers Courant 

Tom Tieman – Groninger Ondernemers Courant 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij Hampshire Hotel – 

Plaza Groningen. Alle 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 

Peter van der Tang introduceert kort ‘Diversity Day’ in Groningen. Deze dag is voortgekomen 

uit de meldingen bij het Meldpunt Discriminatie. Hij roept de aanwezigen op om mee te doen 

met dit event in 2016, en hij stelt voor om dit project middels Het Fonds te ondersteunen. 
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Klaas Holtman 

Klaas Holtman geeft een toelichting op de stand van zaken rondom het Convenant, en hij 

licht kort de 7 thema’s toe. Momenteel wordt er veel aandacht gegeven in dit kader aan het 

sociaal ondernemerschap, samen met de gemeente Groningen. Hij vertelt verder dat de 

deelname van VBGW aan de Promotiedagen in november zeer succesvol waren. Per gebied 

geeft hij een toelichting van de ontwikkelingen (zie hiervoor ook de presentatie op de 

website). 

 

Marleen Boer wijst op het event Open Stad in maart 2016. Zij roept alle ondernemers op om 

aan deze open bedrijvendag mee te doen. 

 

Friederike Korte vraagt naar het vervolg op The Holland Web Week. De voorzitter licht toe 

dat na de deelname in 2015 het event is positief is geëvalueerd. Er zal voor komend jaar met 

4 i.p.v. 6 thema’s gewerkt worden. 

Friederike Korte wijst de aanwezigen op de faciliteit die de Rijksuniversiteit Groningen 

onlangs heeft geopend in Papenburg. Een bezoek kan mogelijk interessant zijn voor de 

ondernemers van VBGW. 

 

 

3. Notulen ALV d.d. 1 en 16 juli 2015 

Klaas Holtman 

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

vergadering gaat hiermee akkoord.  

 

 

4. Realisatie VBGW 2015 en begroting 2016 

Klaas Holtman 

De voorzitter licht de financiële stand van zaken in 2015 kort toe. De penningmeester vult 

aan, dat de begroting op orde is en dat de VBGW deze trend graag wil doorzetten in 2016. 

De voorzitter zegt dat de vereniging graag wil inzetten op goede Fondsprojecten, en roept de 

aanwezige ondernemers op om met geode voorstellen te komen. Klaas Holtman deelt mee 

dat de over BTW bij de contributie (die gelijk blijft in 2016) nog extern advies wordt 

ingewonnen. 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de toelichting op de cijfers over 2015 en de 

begroting 2016, en alle aanwezigen stemmen in met de begroting 2016. 

 

5. Het Fonds 

Klaas Holtman 

De voorzitter deelt mee dat de beoordelingscommissie de aanvragen positief heeft 

beoordeeld, met de kanttekening dat er niet teveel aanvragen voor structurele projecten 

moeten worden ingediend. De aanvragen met een totaal van €228.000 worden kort 

toegelicht en ter goedkeuring voorgelegd. Dit betreft de aanvragen voor: Promotiedagen 

2015, Open Stad 2016, Parkmanagement Westpoort 2015, Woonboulevard Hoendiep, 

Ondersteuning OTP 2016 en het verenigingsmanagement van VBGW. 
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De voorzitter vraagt om goedkeuring voor deze Fondsaanvragen, waarmee de aanwezigen 

unaniem instemmen. 

De voorzitter bespreekt kort de Fondsreserveringen 2015/2016: SPD 2016, 

winkeliersverenigingen 2016, stadsbrede communicatie 2016, Promotiedagen 2016, 

Parkmanagement Westpoort 2016, Parkmanagement Zernike Campus 2016. Suzanne de 

Bruin vraagt naar de criteria en de verschillen in de aanvragen. De voorzitter licht het proces 

rond de Fondsaanvragen kort toe. Klaas Holtman zegt dat de Fondspositie nog groot is: 

€250961,21 is beschikbaar (na aftrek van de projecten van 2015 en de reserveringen voor 

2016). Opnieuw doet de voorzitter de oproep om goede projecten in te dienen. Klaar 

Zeegers vraagt waaraan deze projecten moeten voldoen. Klaas Holtman licht dit kort toe. 

Klaas Holtman licht de Fondsontwikkelingen toe. Mogelijk wordt er een deel van de 

stadsbrede middelen gereserveerd voor strategische projecten, waar de gemeente ook een 

bedrag bij doet. Tevens wordt er nagedacht over de besluitvorming rond de 

Fondstoekenningen. Zodat er in de toekomst mogelijk bedragen tot een bepaald bedrag ter 

besluit aan het bestuur van de bedrijvenvereniging worden voorgelegd, en de projecten die 

dat teboven gaan, aan een commissie bij het Fonds. Uiteraard zal dit eerst aan de ALV’s 

worden voorgelegd, en ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Klaas Holtman roept op om 

hierover mee te denken. Friederike Korte meldt zich hiervoor aan. 

 

 

7. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

 

8. Afsluiting 

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

Charles van Santvoord (Marketing Groningen) een presentatie over de promotie van het 

economisch domein van de stad. 

 

 

 

 


