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Concept Verslag ALV VBGW  
d.d. 21 juni 2017 

bij Brouwerij Bax Bier te Groningen 
 

Aanwezig Bestuur: 
Klaas Holtman (Voorzitter) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Jeroen Dorreboom (penningmeester) 
Rob van Duuren (Zernike Campus Groningen) 
Flip Roordink – (MTP) 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
Marlies Schipperheijn (Secretariaat/Communicatie) 

Eddy Bijleveld (gemeente Groningen) 

 
Aanwezige leden: 
      
Jaap van Ark – Van Ark Juweliers    Bert Nannen – HBL Nannen 
Rick de Boer – Badexclusief    Peter van der Tang – BRIN   
Astrid Haveman – Master of Workflow  Friederike Korte – FCP  
Marleen Boer – Medity    Rianne Westerveen – Cresa 
Mark Visser - Deerns 
    
 
Gasten: 
Matthijs van Houten – Groninger Ondernemers Courant 
Robert Wielenga – Groninger Kredietunie 
Stefan Vogelzang- VIEMR 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij Brouwerij Bax 
Bier. De voorzitter memoreert kort aan het overlijden van Rens Zijlmans, lid met Synspec. Hij 
dank Marlies Schipperheijn voor haar inspanningen voor WEST: zij stopt met haar 
werkzaamheden per 1 juli 2017. Speciaal welkom voor Robert Wielenga en Stefan 
Vogelzang. De agenda wordt vastgesteld. 

 
2. Mededelingen 
Klaas Holtman  
- er komt een gebiedscoördinator voor het Hoendiep (Cor Staal) en een voor het MTP. 
- WEST organiseert met SWECO en gemeente een gebiedsconferentie Kranenburg. Hier 
wordt o.a. plan voor Kranenburg Park aangeboden aan wethouder Paul de Rook. WEST 
draagt hier 1,5 ton aan bij. 
- retailagenda wordt verder ontwikkeld. Hier is 2 ton voor beschikbaar. Er wordt o.a. een plan 
opgesteld i.s.m. de gemeente Groningen 
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3. Notulen ALV d.d. 23 november 2016 
De verslagen wordt zowel tekstueel als inhoudelijk doorgelopen en vastgesteld. De 
vergadering gaat hiermee akkoord.  
 
 
4. Jaarverslag 2016 
Klaas Holtman 
De vereniging staat goed op de rit qua leden en projecten. Punt van aandacht: de 
Fondsprojecten. Verder is de website vernieuwd, en is er een CRM systeem voor de 
vereniging aangeschaft. 

Nico Borgman 
In alle gebieden zijn nu volop ontwikkelingen gaande op het gebied van verkeer, 
bereikbaarheid, groen etc. De collectieve beveiliging via Cruon is nu in werking en verloopt 
goed, ook qua rapportages. Cybercrime krijgt ook aandacht. 

Peter van der Tang: hier kun je ook gespecialiseerde bedrijven voor inzetten 
 

5. Vaststelling Jaarrekening 2016 
Jeroen Dorreboom 
Er is over 2016 een positief resultaat van €9900,-. Redenen: baten zijn gelijk gebleven, 
vrijval van reservering administratie, kosten bespaard op projecten (oa op website) en kosten 
van activiteiten vielen lager uit. De balans is opgeschoond. Conclusie: gezonde financiële 
situatie. 

Rick de Boer: waarom heeft de vereniging geen ANBI-status? Jeroen Dorreboom: we dienen 
geen algemeen nut, dus niet toe geëigend. 

Kascommissie 

Klaas Holtman geeft korte toelichting op de kascontrole, de omzetbelasting, contracten 
managementvergoedingen. De leden hebben geen vragen naar aanleiding hiervan. Het 
bestuur en de penningmeester worden gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 

 

6. Bestuurssamenstelling 

Klaas Holtman: 
Rob van Duuren en Stefan Mak zijn bereid een nieuwe bestuurstermijn te vervullen: alle 
aanwezigen zijn hiermee akkoord. Astrid Haveman is bereid een nieuwe termijn in de 
kascommissie te dienen: alle aanwezigen zijn hiermee akkoord. Astrid Haveman: dit wordt 
mijn laatste termijn, want bestuur is gebaat bij verversing.  

Rick de Boer wordt als nieuw lid van de kascommissie benoemd. 
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7. Het Fonds 

Klaas Holtman: 
Er is onderzoek geweest naar nut en functioneren van Het Fonds door gemeente. Voorstel 
om Het Fonds te continueren: wordt overgenomen door de vier verenigingen. Allen zijn 
akkoord met een verlenging van zes jaar (per 2017). Er zal extra aandacht zijn voor 
stadsbrede projecten en de aansluiting van kleinere deelverenigingen. Aandachtspunt blijft 
de betrokkenheid van leden bij de projecten: niet alleen het bestuur moet projecten initiëren. 

Peter van der Tang: Het Fonds was ooit bedoeld als remedie tegen free-riders. Wat is het 
nut van het betrekken van meer verenigingen bij Het Fonds? Klaas Holtman: deze zijn vaak 
thematisch georganiseerd (bv op ICT) en de gemeente wil het hele economische spectrum 
erbij betrekken. 

Friederike Korte: wil graag het onderzoek lezen. Klaas Holtman: zodra het concept definitief 
is, maken we het beschikbaar. Tot slot: Berjo Wortmann wordt voorzitter van de 
Economische Koepel. 

Goedkeuring aanvragen: 

Reeds goedgekeurde aanvragen: 

- GRQ   €  3.250,- 
- BBOG € 35.625,- 

Wijkwinkelcentra Paddepoel   € 30.000,=   
Wijkwinkelcentra Reitdiephaven  € 19.170,= 
Wijkwinkelcentra Overwinningsplein  € 5.000,=    
Wijkwinkelcentra Selwerd   € 5.000,=    
Wijkwinkelcentra Helpman   € 9.316,=  
Wijkwinkelcentra Hoogkerk   € 9.853,=   
Wijkwinkelcentra Vinkhuizen   € 5.000,= 

In 2016 hebben we een reservering opgenomen van € 7.500,= als ondersteuning van de 
Start Up’s in Groningen. In 2016 hebben we € 1.000,= opgenomen voor het evenement 
Happy Start Up Experience.  Onderstaande aanvragen komen t.l.v. deze reservering. 

- Funded in 050     €  2.000,= (ten laste van start up) 
- Groningen- China connectie   € 2.000,= (garantie, ten laste van start up) 
- Symposium Sociaal Ondernemen     €   400,= (ten laste van start up) 

Nieuwe aanvragen voor 2017: 

- Campusmanagement Zernike Campus €35.000,- 
- Bijbelverhalen    € 2.500,- 
- Parkmanagement Westpoort  € 5.000,- 
- Promotiedagen 2017   €10.500,- 
- Project Smart Charging   €12.200,- 
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Reserveringen 2017: 

- Healthy Ageing  € 25.000 
- Gastvrij 050   €   5.000,-  
- Eurosonic 2018 € 20.000,- 
- Start Up  €   7.500,- 

Peter van der Tang: gaat iets als Eurosonic eeuwig ondersteund worden? Klaas Holtman: 
nee, In principe drie jaar, en verlenging mogelijk onder bijzonder omstandigheden. 
Astrid Haveman: is het een goed idee om op de volgende ALV een geslaagd project te laten 
presenteren? Als aansporing, en tegelijkertijd goed voor PR. Allen akkoord. 
 
De voorzitter vraagt tot slot om goedkeuring voor deze Fondsaanvragen- en reserveringen, 
waarmee de aanwezigen unaniem instemmen. 

 
8. Statutenwijziging 
Rob van Duuren: korte toelichting op nieuwe naam. Begrijpelijker en korter. Daarnaast wordt 
ook voorgesteld om vast te leggen dat Healthy Ageing Campus nu ook onder WEST valt. 
Extra ALV nodig om dit te bekrachtigen. Deze zal op korte termijn belegd worden. 
 
 
 
9. Groningen Bereikbaar 
Klaas Holtman 
Stad wordt komende vijf jaar overal verbouwd. Twee trajecten om van nood een deugd te 
maken: 

1. Loyaliteitsproject 
2. Samen met GCC personeelsbijeenkomst organiseren voor medewerkers in centrum 

Astrid Haveman: Noorderpoort en Alfa College passen lesrooster in ochtend aan: is wellicht 
voorbeeld voor bedrijven. 
Marleen Boer: gebruik allen de Slimme Kaart van Groningen Bereikbaar, ook op je website 
 
10. Duurzaamheid 
Convenant tekenen met gemeente, zie boven. 
 
11.  WVTTK 
Peter van der Tang: wordt het Hoendiep verkeerstechnisch eindelijk veiliger gemaakt, zeker 
voor fietsers? Klaas Holtman: staat op agenda van Hoendiep-overleg op 22 juni. Eddy 
Bijleveld: de kruising met de Atoomweg zal anders worden ingericht. 
 
Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Na een korte pauze volgt een 
presentatie van Robert Wielenga van de Groninger Kredietunie en van Stefan Vogelaar van 
VIEMR over virtual reality en augmented reality. De avond wordt afgesloten met een borrel 
en een maaltijd. 
 
 


