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d.d. 11 juni 2020 (digitaal)
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1. Opening
Voorzitter Klaas Holtman opent de vergadering en heet de online aanwezigen van harte
welkom. I.v.m. de Corona uitbraak is deze algemene ledenvergadering in een andere setting
dan gewend. Een kleine afspiegeling van het bestuur, te weten Stefan Mak (secretaris),
Jeroen Dorreboom (penningmeester) en Nico Borgman (verenigingsmanager) is vandaag te
gast bij MTN Accountants alwaar WEST-lid Diepzeekonijn voor de technische ondersteuning
van de vergadering zorgt. Het is voor het eerst in de 12,5 jarige geschiedenis van WEST dat
een ledenvergadering in dergelijke vorm plaatsvindt. Klaas hoopt dat dit tevens de laatste
keer zal zijn en kijkt ernaar uit om samen met het bestuur bij volgende bijeenkomsten de
leden weer live te ontmoeten.

WEST stimuleert bedrijven in ons gebied om te participeren in (de initiatie van) nieuwe plannen en samenwerkingen. Als belangenbehartiger van ‘onze’ ondernemers gaan we in
gesprek met de gemeente over, en consulteert de gemeente ons bij, beleidsvorming en aanpassingen in het openbaar gebied.
WEST werkt op de bedrijventerreinen Corpus den Hoorn, Kranenburg, Martini Trade Park, Westpoort, Peizerweg, Hoendiep, Friese Straatweg, Zernike Campus en Healthy Ageing
Campus. Daarnaast zijn winkeliersverenigingen Helpman, Overwinningsplein, Hoogkerk, Woonboulevard Groningen, Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd en Reitdiephaven aangesloten.

Klaas wil aan het begin van deze vergadering stilstaan bij het recente overlijden van Flip
Roordink. Flip is meer dan 7 jaar bestuurslid geweest van WEST. Zijn voorkomendheid,
kritische maar positieve blik en vastgoedkennis zal worden gemist. Een minuut stilte wordt
hierna in acht genomen ter nagedachtenis aan Flip.
Het afgelopen jaar zijn in het werkgebied van WEST diverse projecten uitgevoerd.
Kranenburgpark bijvoorbeeld is inmiddels aangelegd. Tot een opening is het i.v.m. de staat
van de bodem en later de coronacrisis helaas nog niet gekomen, maar dit volgt. Goed om te
zien in elk geval is dat de omliggende bedrijven hun weg naar het park al hebben gevonden.
Verder zijn diverse fietspaden veiliger gemaakt en zijn er projecten met deelfietsen opgezet.
2. Stand van zaken aanpak Zuidelijke Ring
De ombouw van de Zuidelijke Ringweg is in volle gang. Bert Kramer van Aanpak Ring Zuid
neemt de online aanwezigen mee naar de huidige stand van zaken en de gevolgen van de
toekomstige werkzaamheden. Door de coronacrisis zijn ook in de wegenbouw aanpassingen
vereist, op afstand werken lastig in de wegenbouw en gekeken wordt hoe op een klein
oppervlakte toch op veilige wijze het werk gedaan kan worden.
Op de website www.aanpakringzuid.nl vindt men steeds de actuele informatie. Er is veel
gaande wat de komende tijd de nodige overlast zal geven, met name voor bereikbaarheid
van bedrijven. Communicatie hierover vindt plaats via nieuwsbrieven en persoonlijk contact.
Op de site van Groningen Bereikbaar zijn overigens allerlei tools en informatie beschikbaar
om verkeersstromen beter te leiden, zoals tips over thuiswerken, gebruik van deelauto’s en
deelfietsen etc.
3. Mededelingen
Deze bijeenkomst zou een feestelijk karakter krijgen vanwege het 12,5 jarig jubileum van
WEST. Door de uitbraak van het coronavirus kon dit uiteraard niet plaatsvinden. Regelmatig
heeft het bestuur de afgelopen periode middels calls en zoommeetings contact gehad om te
monitoren wat er speelt in de diverse gebieden en daar waar nodig actie te ondernemen.
Ook heeft het bestuur nagedacht over de profilering van de vereniging en de uitdaging
nieuwe leden te werven en ook de jongere ondernemer aan te spreken. Om het bestuur daar
bij te helpen is het Groningse bureau Buenaparte in de arm genomen. Dit heeft geresulteerd
in een nieuwe huisstijl die gebaseerd is op de zintuigen met een frisse look and feel. Rondom
de presentatie van de huisstijl is een aantal acties opgetuigd om ondernemers juist in deze
tijd een hart onder de riem te steken. De nieuwe website is gisteren live gegaan.

Voor haar leden heeft WEST een aantal arrangementen kunnen samenstellen. Met
CommShare wordt een deelauto-concept geïntroduceerd die aansluit bij de initiatieven die al
zijn ingezet bij de RUG en het UMCG. In dit mobiliteitsconcept worden elektrische deelauto’s
aangeboden door middel van een app. Zo worden medewerkers gestimuleerd voor het
woon- werkverkeer gebruikt te maken van de fiets en de deelauto in te zetten voor
bijvoorbeeld klantbezoek.
Met lid Enie.nl is een arrangement ontwikkeld om via de werkkostenregeling medewerkers te
faciliteren om zonnepanelen op hun huizen te zetten. Een deel van deze opbrengst komt ten
goede van de Solar Boat race. WEST is de eerste vereniging die collectief afspraken heeft
gemaakt over energie.
In het jaarverslag hebben de leden kunnen lezen waar de vereniging zich op dit moment
mee bezighoudt. Het bestuur wil graag een draagvlak creëren voor de plannen voor de
komende jaren en wil hiervoor graag in gesprek met de leden. De bedoeling is om in oktober
een aantal sessies met leden te plannen, zodat in de najaarsvergadering de beleidsplannen
kunnen worden gepresenteerd.
4. Notulen ALV 11 december 2019
Naar aanleiding van de notulen van 11 december 2019 zijn geen vragen en opmerkingen.
Voor de volgende vergadering zal het bestuur de notulen weer agenderen om deze dan vast
te kunnen stellen.
5. Jaarverslag 2019
Het jaarverslag 2019 is voorafgaand aan de vergadering digitaal verspreid. Het is belangrijk
om een jaarverslag te hebben en deze in te zetten als PR middel en ook om verantwoording
aan bestuurders en gemeente af te leggen Deelnemers van de vergadering kunnen een
exemplaar in hardcopy tegemoet zien. Klaas spreekt zijn dank uit aan degenen die aan het
verslag gewerkt hebben.
6. Jaarrekening 2019
Penningmeester Jeroen Dorreboom licht de jaarrekening2019. Het positief resultaat bedraagt
EUR 1.500. Eind vorig jaar waren er geen debiteurenvordering meer. De post Overige
schulden betreft projecten van die nog gefactureerd worden maar waar wel voor is
gereserveerd, zoals o.a. het traject met Buenaparte. Het aantal leden is dit jaar iets
toegenomen. In de jaarrekening staat verder de reservering voor de kosten van het lustrum,
waar nu daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. WEST is een financieel gezonde
vereniging met voldoende financiële middelen. Jeroen bedankt Green Accountants voor het
voeren van de administratie en het opstellen van de jaarstukken. De Kascommissie bestaande
uit Rick de Boer en Petra Koonstra hebben naar aanleiding van hun controle schriftelijk
goedkeuring aan de verslaglegging gegeven, waarvoor dank.

Aan de online aanwezige leden wordt gevraag via online stemming eveneens goedkeuring
aan de jaarrekening te geven. De 11 aanwezige leden stemmen voor vaststellen van de
jaarrekening waarmede bij deze decharge is verleend aan penningmeester en bestuur over
gevoerde beleid 2019 en de(financiële verantwoording daarover.
Voor volgend jaar is een vacature in de kascommissie ontstaan. Rick de Boer treedt volgens
rooster af. De volgende vergadering zal Rick worden bedankt en zal een nieuw lid voor de
kascommissie worden geïnstalleerd.
In de bijlage van het verenigingsverslag is een overzicht van alle fondsprojecten opgenomen.
Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af over de lopende projecten en bestedingen.
Opvallend is dat er weinig fondsaanvragen van eigen leden afkomstig zijn.
7. Bestuurssamenstelling
Bestuursleden Stefan Mak en Rob van Duuren treden volgens rooster af en hebben zich
beide herkiesbaar gesteld. Beide volgende periode herbenoemd. In verband met het
overlijden van Flip Roordink is in het bestuur een vacature ontstaan. Flip had het
bedrijventerrein Martini Trade Park in zijn portefeuille. Omdat bestuurslid Stefan Mak met
zijn kantoor PlasBossinade Advocaten en Notarissen zal verhuizen naar het Martini Trade
Park is het voor een nieuw aan te treden bestuurslid niet van belang van welk
bedrijventerrein hij of zij afkomstig is: in principe zijn alle bedrijventerreinen van WEST
vertegenwoordigd in het bestuur. Klaas roept de leden op zich aan te melden voor deze
vacature.
8. Het Fonds
Wat betreft de actuele stand van zaken van de gehonoreerde projecten meld Klaas dat veel
projecten zijn (nog) niet zijn uitgevoerd vanwege de Corona uitbraak. Het budget dat
beschikbaar was voor de Promodagen zal worden besteed aan de nieuwe website. Op dit
moment zijn er geen aanvragen die behandeld moeten worden.
9. Rondvraag en sluiting
Klaas meld dat in juni een bijeenkomst op Zernike plaats zal vinden gezien de vele
ontwikkelingen aldaar op dit moment. Binnenkort volgt ook een bijeenkomst voor Martini
Trade Park, Corpus den Hoorn, Kranenburg en Hoendiep. Wat betreft het Hoendiep is een
ontwikkelaar bezig de uitwerking van de liggende plannen.
Klaas sluit de vergadering.

