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Verslag VBGW  
d.d. 1 juni 2016 

bij Cube050, Kadijk 1 in Groningen 
 

Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Remko Koopman (Peizerweg/MTP) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn) 
Rob van Duuren (Zernike Campus)’ 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
Flip Roordink (Kranenburg) 
Marlies Schipperheijn (secretariaat) 
Floortje van Aken (gemeente Groningen) 
Arjen Nieveen (gemeente Groningen) 
Thomas Faber (Groningen Bereikbaar) 
 
Afwezig mk: 
Harry Watermulder (Westpoort) 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten Floortje van 
Aken en Thomas Faber. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 
Klaas Holtman: het rapport Blaauwberg met voorstellen voor verbeteringen van Het Fonds is binnen, 
hebben allen ontvangen. Alle voorzitters van de bedrijvenverenigingen dringen er op aan om geen nieuwe 
regels op te stellen. Het is ook besproken met de beoordelingscommissie. Graag apart behandelen op 
de vergadering in september. 
Floortje van Aken geeft korte toelichting op het lokaal partnerschap tussen MKB en VBGW. Dit is gericht 
op praktische steun. Waar extra expertise nodig is in bv contact met gemeente, kan raad worden 
geworven. 
 
 
3. Notulen en actiepunten 
Klaas Holtman: Jeroen Dorreboom heeft aangegeven de nieuwe penningmeester te willen worden. De 
notulen worden vastgesteld. 
 
 
4. Voorbespreking ALV 
Klaas Holtman: burgemeester den oudsten komt langs voor meet&greet op de ALV. Remko Koopman: 
de complete jaarrekening graag downloadbaar maken via de site. Nico Borgman zal toelichting geven op 
jaarverslag. 
 
Actie Marlies: complete jaarrekening op site plaatsen 
 
 
5. Het Fonds 
Klaas Holtman: voor de lopende cyclus is nog 5 ton beschikbaar. Remko Koopman: zijn we eregsn 
uitvoerder? Klaas Holtman: ja, ten dele in Kranenburg. Remko Koopman benadrukt het belang van 
opdrachtgeverschap. 
Korte discussie over de aanvraag van Onderneem ‘t, i.v.m. type aanvraag. Conclusie: toch steunen. Klaas 
Holtman: reservering Zernike Campus 2015 staat erop omdat dit in overdracht met Simon niet goed is 
gegaan. Rob van Duuren vraagt of de aanvraag voor AED van de Meubelboulevard binnen de kaders 
van het Fonds valt. Komt nog overleg over. Klaas Holtman zegt toe de aanvraag voor de Groninger 
Ondernemersprijs te polsen bij de andere verenigingen, voorstel om dit samen te doen. Alle overige 
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aanvragen (Entreemarkeringen, Happy Startup experience, HWWW, Fase 2 Corpus, partnerschap) 
worden kort toegelicht door Klaas Holtman en met instemming van de aanwezigen voorgelegd op de 
komende ALV. 
Joop Kruit wijst op een fout in de telling van €24.000. Nico Borgman past dit aan. 
Thomas Faber verzoekt om mee te denken met de ontwikkeling van de P+R in Hoogkerk. Mogelijk een 
fietspool oprichten. Het doel is het OV geschikt krijgen voor de forens. Minder scholieren, meer ruimte 
voor forenzen. 
Klaas Holtman: wil iemand meekijken op het dossier duurzaamheidsagenda? Flip Roordink biedt zich 
hiervoor aan. 
 
 
6. Stavaza 
Klaas Holtman: grotendeels behandeld onder punt 5. 
 
 
7. Wvttk 
Marlies Schipperheijn: voorstel om burgemeester cheque van €1000 te geven bij ALV, te besteden bij 
maatschappelijk doel van zijn keuze. Allen stemmen hiermee in. 
Klaas Holtman: premier Rutte heeft bezoek gebracht aan Zernike Campus en Innolab Chemie. Een 
goede boost voor de stad. Het project aardwarmte op de campus komt deze week in de raad. 
 
Remko Koopman: diner ter afscheid graag in oktober 
 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 7 september 2016 om 16.00 uur bij Cube050 aan de Kadijk 1, ruimte 
108-109.  

 


