Huishoudelijk Reglement Bedrijvenvereniging WEST
Huishoudelijk reglement van de Bedrijvenvereniging WEST, zoals vastgesteld in de
ledenvergadering van 28 november 2018.

1. Doel
In aanvulling op artikel 2 van de statuten zal de Bedrijvenvereniging WEST de belangen van
ondernemers, ondernemingen en non-profitorganisaties behartigen die werkzaam,
respectievelijk gevestigd zijn, respectievelijk belang hebben bij ondernemingen die gevestigd
zijn in Groningen ten westen van de spoorlijn Assen-Roodeschool en/of gevestigd zijn op de
Campussen in Groningen.
De wijze waarop de vereniging haar doel wil bereiken is vastgelegd in een Meerjarenplan. De
algemene vergadering stelt het beleidsplan vast voor de voorgestelde periode. In het
beleidsplan zijn de belangrijkste aandachtpunten vastgelegd. Het beleidsplan kent een
dynamisch, flexibel karakter, omdat de ruimte moet blijven om te kunnen inspelen op de
actualiteit.

2. Bestuur/DB/vergaderingen
Bij oprichting van Bedrijvenvereniging WEST is voor een periode van drie jaar door het bestuur
van ieder van de voormalige bedrijvenparkverenigingen één bestuurslid voorgesteld;
•
•
•
•
•
•

Vereniging Bedrijven Peizerweg
Bedrijvenvereniging Hoendiep
Bedrijvenvereniging Corpus den Hoorn
Bedrijvenvereniging Hoogkerk/ Westpoort
Bedrijvenvereniging Zernike Campus Groningen
Bedrijvenoverleg Kranenburg

Bij vertrek van een bestuurslid wordt de plaats ingevuld door een bestuurslid dat bij voorkeur
uit hetzelfde gebied als het vertrekkend bestuurslid afkomstig is.
Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen en daarbij, desgewenst, het
dagelijks bestuur bepaalde taken opdragen. Bestuursvergaderingen vinden minimaal éénmaal
in de twee maanden plaats. In de maand waarin geen bestuursvergadering plaatsvindt komt
het dagelijks bestuur ten minste éénmaal bijeen.

3. Inkomsten
De hoogte van de periodieke bijdrage wordt jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Voor het verenigingsjaar 2018 is de periodieke bijdrage gesteld op € 150,= (excl.
BTW) per jaar.
Voor eigenaren van bedrijfsverzamelgebouwen en/of organisaties waarvan meer dan 5
vertegenwoordigers zijn aangemeld is deze periodieke bijdrage voor het verenigingsjaar 2018
gesteld op € 1.000,- (excl. BTW) per jaar. Wanneer bijzondere omstandigheden zich voordoen
is het bestuur bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de hiervoor
genoemde bedragen en verplichtingen.

4. Tafels
De Bedrijvenvereniging WEST komt voort uit de zes bedrijventerreinen/Bedrijvenparken. Te
weten: Zernike Campus Groningen, Hoendiep, Peizerweg e.o., Corpus den Hoorn Zuid e.o.,
Hoogkerk/ Westpoort en Kranenburg. Per terrein/ park wordt een zogenaamde Tafel ingericht,
bestaande uit één of meerdere ondernemers, die het bestuurslid “voeden”.
Vormvoorschriften voor de inrichting van de Tafels zijn er niet, de Tafel regelt praktische locale
zaken en voorziet het bestuurslid van informatie en onderwerpen die de aandacht van het
bestuur van Bedrijvenvereniging WEST nodig hebben. De Tafels vormen een belangrijke
laagdrempelige schakel tussen de individuele ondernemer en het bestuur van
Bedrijvenvereniging WEST; het is de garantie dat de signalen vanuit de individuele terreinen/
parken goed doorkomen bij het bestuur. De algemene vergadering bepaalt het beleid van de
vereniging; de Tafels vormen een informele aanvulling op de algemene vergadering.

5. Fonds Ondernemend Groningen
De Bedrijvenvereniging WEST is belanghebbende bij Het Fonds Ondernemend Groningen (Het
Fonds), dat zich onder meer ten doel stelt om via ondernemersorganisaties als de
Bedrijvenvereniging WEST collectieve initiatieven van groepen ondernemers geheel of
gedeeltelijk financieel te ondersteunen. Bedrijvenvereniging WEST en andere collectieven
kunnen aanvragen bij Het Fonds indienen voor aanvullende financiering. Het onderhavige
artikel bevat regels voor de verwerking en beoordeling van bedoelde financieringsverzoeken.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) machtigt het bestuur om aanvragen elk tot een
maximum van € 50.000,- per jaar goed te keuren. De aanvragen mogen een maximale looptijd
hebben van 3 jaar. Aanvragen boven de € 50.000,-, of met een langere looptijd dan 3 jaar,
kunnen slechts worden goedgekeurd door de ALV.
Het bestuur legt jaarlijks in de jaarrekening verantwoording af van de goedgekeurde
projecten/aanvragen. Bij de behandeling van de begroting geeft het bestuur een indicatie van
de besteding van de fondsmiddelen in het begrotingsjaar.
Verzoeken voor een bijdrage uit de middelen van Het Fonds van WEST kunnen uitsluitend
worden ingediend via het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website van
Bedrijvenvereniging WEST: www.bedrijvenverenigingwest.nl. Verzoeken die niet aan de
nagenoemde beoordelingscriteria voldoen, zijn niet ontvankelijk:

5.1 Beoordelingscriteria
WEST hanteert de volgende beoordelingscriteria
•
•
•
•

De aanvraag dient ter versterking van de economische bedrijvigheid in de stad
Groningen;
Zuiver commerciële initiatieven zijn uitgesloten;
De financiële inbreng van initiatiefnemers, de gemeente en de aangevraagde
middelen is in verhouding;
Er is geen indicatie dat de aanvraag misbruik van middelen zal opleveren of
anderszins twijfel aan de moraliteit van de aanvrager(s).

Het bestuur motiveert indien afgeweken wordt van genoemde criteria.

6. Rooster van aftreden bestuur, Beoordelingscommissie en
kascommissie
Het rooster van aftreden wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarverslag van de vereniging.

