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Verslag VBGW  

d.d. 11 mei 2016 
bij Afdeling EZ, gemeente Groningen 

 
Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Remko Koopman (Peizerweg/MTP) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn) 
Harry Watermulder (Westpoort) 
Arjen Nieveen (gemeente Groningen) 
Rob van Duuren (Zernike Campus)’ 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
Marlies Schipperheijn (Secretariaat) 
 
Afwezig MK:    Gasten: 
Flip Roordink (Kranenburg)  Jeroen Dorreboom, Joost van Keulen, Erwin Mulder, 2 

studenten Hanzehogeschool 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder wethouder Van Keulen en 
Jeroen Dorreboom als beoogd penningmeester van de vereniging. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Presentatie SPD 
De studenten en Erwin Mulder geven een korte presentatie over hun onderzoek naar 4 
wijkwinkelgebieden in de stad. De aanwezige studenten deden verslag van het onderzoek naar  Helpman 
en Vinkhuizen. Zij onderzochten de winkeliersverenigingen en de samenstelling van de wijk zelf. De 
resultaten van de vier onderzoeken zullen in een rapport worden gebundeld. 
 
 
3. Presentatie aandachtsgebieden van VBGW 
Klaas Holtman bespreekt de aandachtsgebieden van VBGW aan de hand van de zeven kernpunten uit 
het Convenant. Daarnaast geven de bestuursleden een update aan de wethouder over hun eigen 
gebieden. Nico Borgman geeft een update over de BBOG. Klaas Holtman vraagt extra aandacht voor de 
ontwikkeling van de westkant van de stad en voor de ontwikkeling van het gasdossier. Er ontstaat een 
levendige discussie over de aandachtspunten, successen en uitdagingen aan de westkant van de stad.  
Joost van Keulen doet de suggestie om tijdens de komende Promotiedagen tezamen met de gemeente 
en de 4 verenigingen een groot ‘Groningen-plein’ te vormen. Na de presentatie en discussie verlaat de 
wethouder de vergadering. 
 
Actie Arjen: vervolgmeeting met ondernemersverenigingen inplannen over gasdossier 
 
 
4. Notulen 
De notulen van de vorige bestuursvergadering worden aangenomen. Klaas Holtman meldt dat de GCC 
de Fondsondersteuning van de VBGW in beraad heeft vanwege de gestelde voorwaarden.  
 
 
 
5. Mededelingen 
Arjen Nieveen licht ‘Werk in Zicht’ toe, een organisatie voor de arbeidsmarkt. Kan kosteloze 
ondersteuning bieden bij het aantrekken van personeel via het UWV. Hebben leden behoefte aan een 
presentatie over deze organisatie, en wat deze voor hen kan betekenen bij het aantrekken van personeel 
via het UWV? Klaas Holtman stelt een stadsbrede bijeenkomst voor. Joop Kruit ontvangt graag wat 
informatie over de organisatie. 
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6. Het Fonds 
Klaas Holtman deelt mee dat er een overzicht komt en voorstel voor de ALV van de Fondsaanvragen. 
Ook wordt er een beoordelingscommissie belegd. Op 1 juni worden de aanvragen besproken in een 
bestuursvergadering. 
 
7. Jaarrekening 2015 
Penningmeester 
Remko Koopman: 2015 kan positief worden afgesloten, €8000,- positief resultaat. Dit ligt deels aan een 
extra baten meevaller. Het eigen vermogen is gegroeid door de overheveling van de beheergelden. Er 
zijn kosten gereserveerd voor de websitevernieuwing en een mogelijke btw-naheffing. Daarnaast is de 
vereniging zuinig geweest. Er is dit jaar zeker nog ruimte voor een groot ledenevent. 
De administratie is nu uitbesteed aan Green Accountants per 1 januari 2016, wat een betere 
functiescheiding geeft. De open post van de provincie behoeft nog aandacht. Jeroen Dorreboom stelt 
enkele korte vragen over de jaarrekening, welke de penningmeester beantwoordt. De voorzitter vraagt of 
er verder nog vragen of bezwaren zijn van de aanwezigen, wat niet het geval is. De jaarrekening wordt 
aangenomen. 
 
Actie Klaas/Nico: korte toelichting over beheergelden opnemen in het jaarverslag. 
Actie Klaas/Nico/Remko: kascommissie bijeenroepen 
Actie Remko: afspraak inplannen met Jeroen Dorreboom 
. 
 
8. Jaarverslag 2015 
Joop Kruit verzoekt om in het jaarverslag ook een rooster van aftreden op te nemen. Nico Borgman licht 
kort het ledenaantal toe: er zit groei in. Meer aanmeldingen dan afmeldingen. Remko Koopman: graag 
ook overzicht van ledenaanwas. 
 
Actie Klaas/Nico: rooster van aftreden opnemen in jaarverslag 2015 
Actie Nico: maakt herziene versie jaarverslag 2015 met ledenaanwas erin verwerkt 
 
 
9. ALV en verenigingskalender 
Klaas Holtman: de ALV vindt plaats op 15 juni bij de Coendersborg. De burgemeester is uitgenodigd om 
na de ALV om 18 uur een toespraak te geven. We sluiten af met een barbecue. Marlies Schipperheijn 
geeft korte toelichting op de jaarplanning. Er staan diverse events in de agenda. Er zal worden gekeken 
of er nog een groot najaarsevent kan worden georganiseerd. Klaas Holtman zegt dat er een bijeenkomst 
voor terreinbeheerders komt met Donkergroen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame 
en innovatieve groenvoorziening. 
 
 
10 Stand van Zaken en 11 Personele zaken 
Worden beide nu niet behandeld: doorgeschoven naar volgende vergadering. Friederike Korte heeft zich 
kandidaat gesteld voor de beoordelingscommissie. 
 
 
12. Wvttk 
Jeroen Dorreboom: interessante en leuke meeting om bij te wonen. 
Harry Watermulder: afwezig op 15 juni 
Remko Koopman: komt er een Fondsaanvraag voor Kranenburg? Nico Borgman: ja, mee bezig. 
Fokko Kip: goede ondernemersmeeting gehad in Hoogkerk, ondernemers raken goed aangesloten 
Nico Borgman: nu bezig om bij rotonde Kranenburg een kunstwerk te plaatsen 
 
 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 1 juni 2016 om 16.00 uur bij Cube050 aan de Kadijk 1, ruimte 108-
109.  

 


