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Notulen Algemene Ledenvergadering 

 

Datum: woensdag 13 april 2022 

Plaats:  Zalencentrum Den Kaat 

Aanwezig: Remko de Korte, Annemieke Lindenhols, Angelique Veijer, Erwin Eulen,  

  Bjorn van der Laan, Jacqueline van den Bosch, Evelien Westerbeek,  

  Henk Dekker, Jan Dekker, Marijke Scheper, Els en Paul Kinwel,  

  Sylvana Bartelds, Anja Benjamins, Dik Schuldink, Erik Bruins, Jan van Goor,  

  Marlous Bosscher, Bé Duinkerken, Ard Hartman, Karin Boer 

M.k.a.:  Koen Termeulen 

 

 

1. Opening 

- Bestuurslid Ard Hartman opent de vergadering i.v.m. ziekte van voorzitter Koen 

Termeulen en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen 

- Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Vaststellen notulen 21 april 2021 

- Er zijn geen vragen of opmerkingen op de conceptnotulen. De notulen van de 

ledenvergadering op 21 april 2021 worden vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken 

- Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

5. Terugblik op het afgelopen jaar 

- De vereniging heeft 11 ondernemers als nieuw lid mogen verwelkomen in het afgelopen 

jaar. 

- Ard blikt terug op de activiteiten van het afgelopen jaar: de online bekendmaking van de 

Zuidwoldiger van het Jaar, de nieuwe, succesvolle activiteit ’t Foute Kuierpad met meer 

dan 330 deelnemers, de netwerkbijeenkomst bij Bruins Precisie Metaal met meer dan 60 

deelnemers, het Ondernemerscafé bij Narline, de Sinterklaasintocht en de 

voorjaarsbijeenkomst bij Narline.  

- Er is een nieuwe website en huisstijl ontwikkeld in samenwerking met Plus 

Automatisering en Mela Media. 

- Vanuit het bestuur hebben we actieve inbreng in het Ondernemersplatform De Wolden, 

o.a. voor de Ondernemersapp, het economisch actieplan voor de komende 5 jaar, de 

toekomstvisie van De Wolden en ook de visie op de Hoofdstraat in Zuidwolde. 

- Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) zit nog in de onderzoekfase; met o.a. afstemming 

met de gemeente over de grootte van de zone en ophalen van ervaringen elders, o.a. 

Hoogeveen. Het onderzoek wordt dit jaar voortgezet met de bedoeling om het aan het 

eind van het jaar af te ronden. Jan van Goor noemt de gemeente Westerveld die 
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ervaringen met een BIZ heeft. En vraagt of de boerenbedrijven ook worden meegenomen; 

deze afweging neemt het bestuur mee in het onderzoek. 

- Een werkgroep oriënteert zich op nieuwe sfeerverlichting voor het centrum.  

 

6. Jaarrekening 2021 en begroting 2022 

- Penningmeester Bé Duinkerken licht aan de hand van een uitgedeeld overzicht toe dat we 

kunnen concluderen dat de vereniging een gezonde onderneming is met voldoende eigen 

vermogen. Het resultaat van 2021 is 5.300 euro positief, als gevolg van minder kosten van 

activiteiten en wel weer volledige contributieheffing. Er zijn geen vragen of opmerkingen 

over de jaarrekening, waarmee deze wordt vastgesteld. 

- Begroting 2022: de verwachting is een positief resultaat door het toegenomen aantal 

leden. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

7. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie 

- De kascontrole over 2021 is uitgevoerd door Zeb Bosma van Vebos en Jeroen Zantingh 

van Haanstra BV. Zij hebben een verklaring afgegeven dat de financiële stukken akkoord 

zijn bevonden. 

- Jeroen Zantingh is bereid volgend jaar nog een keer de kascontrole doen. Jan van Goor 

biedt zich aan als tweede lid van de kascommissie. 

 

8. Bestuurswisselingen 

- Een aantal bestuursleden treedt gezien hun zittingstermijn af: Hans Visser, Jacqueline van 

den Bosch, Henk Dekker, Jan Dekker, Evelien Westerbeek en Koen Termeulen. Zij worden 

hartelijk bedankt voor alle inzet. 

- Welkom aan nieuwe bestuursleden Bjorn van der Laan, Anja Benjamins, Marlous Bosscher 

en Erik Bruins. Ard Hartman is vanaf afgelopen zomer al actief in het bestuur. 

- Het voorzitterschap gaat Ard Hartman voorlopig doen. Hij zou het komend jaar graag aan 

iemand anders (evt. een niet-lid) overdragen. 

- De werkwijze die het bestuur gaat hanteren is overeenkomstig de afspraken van 2 jaar 

geleden, OVZ 2.0 genoemd. Alle secties zijn met 2-3 bestuursleden vertegenwoordigd. 

Door met werkgroepen/projectteams te werken, kunnen de activiteiten/acties opgepakt 

worden. De verwachting is dat er zo meer leden zijn die mee willen helpen met 

organiseren. 

 

9. Rondvraag 

- Anja: er zijn vragen over de invulling van de Oranjeavond binnengekomen via Facebook. 

Daar zal de organiserende werkgroep op reageren. Ook volgt meer uitleg over de opzet 

via kranten en sociale media. 

- Henk: we hebben er veel nieuwe leden bijgekregen; het is goed om meer ondernemers te 

blijven benaderen, vooral via persoonlijk contact. Henk bedankt voor de afgelopen jaren, 

OVZ is een mooie club waar hij met veel plezier aan meegewerkt heeft. We kunnen 

Zuidwolde op de kaart blijven zetten als we de schouders eronder blijven zetten. 

- Sylvana: 6 juni is de Pinkstermarkt. Wie mee wil doen met een kraam kan zich aanmelden 

via e-mail naar info@postmarkten.nl. 
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10. Sluiting 

- Interim-voorzitter Ard Hartman bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de 

Algemene Ledenvergadering. 


