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Aan: de leden van Bedrijvenvereniging WEST 

 

 

 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering WEST 
d.d 24 april 2019, Beachclub Kaap Hoorn 

Aanwezig Bestuur: 

Klaas Holtman (voorzitter) 
Jeroen Dorreboom (penningmeester) 
Stefan Mak (secretaris) 
Fokko Kip  
Joop Kruit  
Harry Watermulder 
Rob van Duuren 
Nico Borgman 

Carina Doesburg (secretariaat) 

Aanwezige leden: 

Janneke van Leeuwen (Anker Assurance 
Company) 

Gerrit van Bruggen (OTP) 

Jan Mulder (Anker Assurance Company) Erwin Mulder (Service Punt Detailhandel) 
Rudolf Ophof (Green Accountants B.V.) Petra Verweij (Unicom 

communicatieadviesbureau) 
Petra Koonstra (OpMaat3D) Dolf Vogd (Vesta) 
Erik Poiesz (Rabobank) Martijn Vogd (Vesta) 
Richard Koekkoek (RDW) Gerlof Kort (Wiersma & Walvius Makelaars in 

Assurantiën 
Mettinus Heerema (Heerema B.V.) Rick de Boer (Bad Exclusief) 

 

Gasten: 
Hans de Preter (GROC) 
Hero Visser (Bossers & Cnossen) 
Lourens Dijkstra (Q-bit) 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2. Notulen ALV 28 november 2018 

Geen opmerkingen, notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

  



2 
 

4. Jaarverslag en Jaarrekening 2018 

Jaarverslag 

Vanuit WEST wordt samengewerkt met verschillende partners. In het kader van Schoon en Veilig 
houdt BBOG zich bezig met de fysieke veiligheid en het beheer van de openbare gebied op de 
verschillende bedrijventerreinen. Ook wordt een vertaalslag gemaakt naar de digitale veiligheid, 
hetgeen mooi aansluit op het thema dat zal worden gepresenteerd door Lourens Dijkstra van Qbit aan 
het eind van de vergadering. Tevens in dit kader een welkom voor Hero Visser van Bossers & 
Cnossen, specialist op het gebied van Techsavy en uiteraard beschikbaar voor vragen op dit gebied.  

Met het Service Punt Detailhandel wordt samengewerkt met de besturen van de wijkwinkelcentra. Het 
afgelopen jaar is ook een samenwerking met het Winkelcentrum Zuid opgezet 

Reisswolf is de partner op het gebied van afvalinzameling. In 2018 is aan de leden van WEST een 
opruimactie aangeboden voor papiervernietiging.  

Met OTP wordt gekeken hoe de spanning op de arbeidsmarkt kan worden opgelost. Er is met name 
behoefte aan arbeidskrachten in de technische sector en in de zorg en de horeca. In het plan voor de 
komende jaren is het dan ook de bedoeling om te kijken welke oplossingen hiervoor in het onderwijs 
liggen, met name voor het MBO. 

In de vorige ledenvergadering is gevraagd om een procentuele verdeling aan te geven van de 
fondsmiddelen. In dit jaarverslag is een verdeling bijgevoegd. WEST financiert vanuit Het Fonds de 
eigen managementkosten en daarnaast wordt bijgedragen aan stad brede initiatieven. Hierbij wordt 
steeds gekeken naar zinvolle bestedingen. 

Het afgelopen jaar hebben zich verschillende ontwikkelingen in de diverse gebieden voorgedaan. 
Rondom het Martiniziekenhuis is aandacht voor de parkeerdruk en bereikbaarheid van het gebied. 
Wat betreft de plannen voor het Hoendiep is het de bedoeling deze nog voor de zomer te presenteren 
aan de vastgoedeigenaren. Ook is contact met het de gemeente Groningen. In het nieuwe 
collegeprogramma zal worden gereserveerd voor de infrastructuur van het gebied. In Westpoort staat 
de bouw van een aantal kleine bedrijvenunits en de bouw van een distributiecentrum in de planing. In 
Hoogkerk zal op de langere termijn met de ondernemers uit het centrum, Suikerunie en de gemeente 
een visie worden gevormd ten aanzien van het centrum. De plannen voor de aanleg van het 
Kranenburgpark zijn in een vergevorderd stadium, maar lijkt nu vertraagd te gaan worden vanwege de 
mogelijkheid van aanwezigheid van archeologisch materiaal. Op de Peizerweg speelt het probleem 
van toenemende verkeersdruk. Er was echter weinig animo voor de organisatie van een 
gebiedsbijeenkomst met ondernemers uit dit gebied om o.a. dit toenemende probleem te bespreken. 
Op het Martini Trade Park zijn plannen om een nieuwe impuls te geven aan het parkeren door het 
herinrichten van het binnenterrein. Op de Zernike Campus worden door o.a. TNO, AVEBE en 
Polyganics investeringen gedaan voor faciliteiten ten behoeve van het campusleven in Groningen. 
Met de verschillende winkeliersverenigingen wordt regelmatig overleg gevoerd, waar ook Erwin 
Mulder bij betrokken is.  

Het ledental is het afgelopen jaar licht gedaald. De meeste opzeggingen volgend op verhuizing of 
bedrijfsstaking. 

Dolf Vogd vraagt zich af hoe het zit met de trekkingsrechten na de gemeentelijke herindeling. In 
principe blijft alles eerst zoals het nu geregeld is en worden deze niet overgenomen o.i.d. 

 Jaarrekening 

WEST heeft het jaar 2018 met een positief resultaat van ruim EUR 5.000 afgesloten. De vereniging is 
financieel goed gezond. De penningmeester, Jeroen Dorreboom, bedankt Green Accountants voor de 
prettige samenwerking. 

De kascommissie, bestaande uit Rick de Boer en Petra Koonstra, heeft verder geen opmerkingen 
over de cijfers. Aan het bestuur wordt decharge verleend.  

Ten aanzien van de post ‘activiteiten’ merkt Rick op dat het wellicht goed zou zijn aandacht te 
besteden aan de werving van jongere leden.  
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5. Het Fonds 

Tijdens het agendapunt over het jaarverslag is de verdeling van de fondsgelden reeds aan de orde 
geweest.  De voorzitter Klaas Holtman roept de vergadering op om collectieve activiteiten voor te 
dragen voor Het Fonds. 

In het jaarverslag is de stand van zaken van de Fondsprojecten 2019 opgenomen, stand medio 
november 2018, zoals besproken in de ALV van 28 november 2018. Deze is ongewijzigd. 

6. Bestuurssamenstelling 

Jeroen Dorreboom, Flip Roordink en Fokko Kip treden volgens rooster af. Alle drie de bestuursleden 
hebben zich herkiesbaar gesteld en worden herbenoemd. 

7. Rondvraag & Sluiting 

Klaas Holtman sluit de vergadering en geeft het woord aan Lourens Dijkstra van Qbit die een 
presentatie geeft over Cybersecurity en hoe MKB ondernemers zich hier tegen kunnen wapenen.  

 


