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Verslag VBGW bestuursvergadering 

d.d. 5 november 2015 
bij Cube050 te Groningen 

 
Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Remko Koopman (Peizerweg/MTP) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Harry Watermulder (Westpoort) 
Flip Roordink (Kranenburg) 
Rob van Duuren (Zernike Campus) 
Marlies Schipperheijn (Secretariaat) 
 
Afwezig MK: 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn) 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en feliciteert Nico Borgman met zijn verjaardag. De agenda wordt 
vastgesteld. 
 
 
2. Mededelingen  
Geen mededelingen. 
 
3. Notulen vorige vergadering + actielijst 
Notulen aangenomen. Joop Kruit vraagt naar het rapport (actiepunt 8, combinatie met GCC). Klaas 
Holtman geeft aan dat dit aan bod komt bij de evaluatie van het GROC en  dat dit thema verder op de 
agenda staat van de Economische Koepel.  
 

Actie: Marlies Schipperheijn mailt Erna de Boer over correcte adres VBGW op website van het Fonds.  

 
 
4. Ingekomen en uitgegane stukken 
Er zijn geen relevante ingekomen stukken die verder besproken moeten worden.  
 
 
5. Voorbereiding ALV 
Klaas Holtman deelt mee dat de beoordelingscommissie bij elkaar zal komen ter voorbereiding van de 
ALV. Remko maakt een financieel overzicht van 2015 en een prognose voor 2016. De contributie blijft 
ongewijzigd. Er moet na het advies van PlasBossinade dat nu ingewonnen wordt, een besluit worden 
genomen ten aanzien van het BTW-gedeelte van de contributie. Remko geeft aan dat dit kort moet 
worden gemeld tijdens de ALV. 
Rob van Duuren vraagt naar de speerpunten van het Convenant: wordt er nog aan gerefereerd en naar 
teruggekoppeld? Klaas Holtman geeft toelichting dat er bij vele bijeenkomsten telkens een thema wordt 
besproken. Joop Kruit vraagt of alle detailhandelaren ook op de site van Marketing Groningen beter 
kunnen worden opgenomen. Klaas Holtman geeft het advies dit ook zeker te vragen aan Marketing 
Groningen tijdens de ALV van 25 november. 
  

Actie: 1. Allen geven reactie op voorzet van jaarplan 2016, mailen aan Nico Borgman.  

            2. Klaas Holtman, Remko Koopman en Nico Borgman maken afspraak over voorbereiding 
                 financiële stukken voor ALV 
 
 
6. Jaarplanning 
Nico Borgman: Promotiedagen waren zeer succesvol, veel positieve respons en toezeggingen voor 
komend jaar.  



 
2 

 

Verder in voorbereiding: deelname Open Stad, bijeenkomst bij FC Groningen in april 2016, 
bedrijfsbezoek in februari. Klaas Holtman vraagt NOM om deelname aan Hannover Messe te regelen 
voor leden van de bedrijvenverenigingen. 
Virol afvalverwerking: niet-leden krijgen ook Virol aanbod en aanbod om lid te worden 
 
 
 
7. Bloembakken Hoendiep 
Klaas Holtman licht de afronding van de verfraaiing toe. Alles inclusief uitlichting en bloembakken zal in 
december 2015 gereed zijn. Joop Kruit stelt voor het onderhoud van de bloembakken/stoelen onder te 
brengen bij de stichting Meubelboulevard: allen zijn akkoord (moet wel gemeld op ALV). Vergadering is 
ook akkoord met overname facturering bewegwijzering door City Outdoorsigns.  
Korte discussie over infoborden bij ingang van bedrijventerreinen of afritten van ringweg: wordt vervolgd. 
 
Besluit: Stichting Meubelboulevard neemt bloembakken en stoelen over en tekent voor akkoord 
 
8. Vluchtelingen op Corpus den Hoorn 
Klaas Holtman licht kort de succesvolle voorlichtingsbijeenkomst voor ondernemers en belanghebbende 
op Corpus den Hoorn over de vluchtelingenopvang toe. Flip Roordink informeert naar de klankbordgroep 
die het COA zou inrichten. Klaas Holtman: is geregeld. 
 
 
9. Peizerweg-Hoendiep 
Klaas Holtman licht de plannen rond het Hoendiep en de Peizerweg toe, en de bijeenkomst die VBGW 
hierover heeft gehouden. Remko Koopman merkt op dat de context miste in de uitnodiging voor deze 
bijeenkomst. Belangrijkste boodschap vanuit VBGW: er is 1 plan nodig voor Groningen West nodig. 
Ook moet de kop van de Suikerunie een goed plan krijgen. 
 

Actie: Klaas Holtman stelt brief op over Suikerunie naar gemeente Groningen 

 
10. Het Fonds 
Nico Borgman, Klaas Holtman lichten de inventarisatie van de Fondsplannen toe. Remko Koopman 
merkt op dat het goed zou zijn om een overzicht te hebben, hoeveel Fondsgeld er procentueel naar 
welk gebied gaat, omdat de vereniging bijvoorbeeld bij het Hoendiep tegen grenzen aanloopt. Ook 
moet er weer een oproep worden gedaan voor goede plannen op de ALV. 
GROC: het bijhouden van de adressenlijsten moeten wellicht worden uitbesteed wat betreft het GROC, 
omdat het up to date houden van deze lijsten een zeer grote en tijdrovende taak is. 
 

Besluit: 1. Hoendiep: er zal geen bedrag voor 3 jaar in 1x worden overgemaakt, maar telkens voor 1 

jaar tegelijk 
 2. Niet teveel jaarlijkse verplichtingen opnemen in de Fondsaanvragen 
 

Actie: 1. Klaas Holtman doet oproep op ALV voor goede Fondsplannen 

 2. Flip Roordink belt kennis bij Draaijer+partner over stavaza van plannen Martini Tradepark 
 3. Klaas Holtman en Nico Borgman maken goed overzicht Fondsplannen voor ALV 
 
 
11. WVTTK 
Harry Watermulder stelt voor om voor het collectief prijzen van diensten te vergelijken met de tarieven 
van bedrijven. Klaas Holtman antwoordt, dat dit moeilijk is, omdat grote partijen toch vaak onder prijzen 
duiken. 
 
Actie: Marlies Schipperheijn maakt inschatting van kosten communicatie secretariaat/communicatie 
in 2016 en communiceert dit met Remko Koopman 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 6 januari 2016 om 16.00 uur.  

 


