
 
 

Notulen 
Algemene Leden Vergadering Zakelijk Heuvelrug 

 
Datum: donderdag 17 november 2022 
Locatie: Stoeterij & Pensionstal Geere-stein in Doorn 
 
Aanwezig bestuur: voorzitter Nico Hanhart, penningmeester Michiel van de Watering,   
   Tosca de Boer.  
Aanwezige leden: 18 leden 
Aanwezig zijn 21 leden, inclusief 3 bestuursleden. 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Voorzitter Nico Hanhart opent de vergadering en heet iedereen nogmaals welkom.  
 
Er wordt rondgevraagd of er nog aanvullingen zijn op de opgestelde agenda van de 
avond. Hier zijn verder geen aanvullingen/vragen op. 

 
2. Notulen ALV 2021 

Hier zijn geen verdere aanvullingen op en worden akkoord bevonden.  
 

3. Algemeen 
Vertrek Tosca 
Tosca vertrekt per 1 januari 2023 uit het bestuur van Zakelijk Heuvelrug. Ze heeft zich 
met heel veel plezier ingezet en mooie dingen meegemaakt sinds 2017. Maar in 
tussentijd heeft zich een nieuwe carrière aangedaan waar veel tijd in gaat zitten. 
Hierdoor kan ze zich niet meer volledig inzetten voor Zakelijk Heuvelrug. 
Er komt op een later moment nog een passend afscheid voor Tosca.  

 
Oproep voor secretaris. We zijn hard op zoek naar een secretaris. Er wordt gevraagd 
hierin mee te denken, zodat deze functie zo snel mogelijk ingevuld kan worden. 
Ongeveer 1x per maand is er een online vergadering van het bestuur.  
 
Dag van de ondernemer. Vrijdag 18 november 2022 is het de Dag van de 
Ondernemer, daarom heeft de gemeente geregeld dat je als ondernemer zijnde bij 
diverse bakkers gratis wat lekkers kunt ophalen. De bakkers kunnen dit vervolgens 
declareren bij de gemeente. 
 
Besprekingen gemeente. Nico geeft aan regelmatig in overleg te zijn bij de gemeente. 
Hier wordt van alles met betrekking tot de gemeente besproken. Zoals 
klimaatakkoorden als straatverlichting feestdagen. Nico maakt binnenkort een filmpje 
wat hier allemaal besproken is/wordt in plaats van een geschreven verslag. Nico zit 
elke maand bij de gemeente en kan hij daar bepaalde punten aankaarten, dus als je 
wat hebt laat dat dan svp aan het bestuur weten.. 
 



 
 

 
 

4. Kascontrole 2021 
De penningmeester laat begroting en realisatie 2021 zien met korte toelichting. Hier 
zijn geen verdere opmerkingen op. 
 
Kascommissie stalt de ALV voor het bestuur 2021 decharge te verlenen want alles is 
correct verantwoord. 
 
Wat wel opvalt is dat er leden zijn die niet betalen, waar vervolgens het bestuur 
achteraan moet zitten. Dit moet niet nodig zijn, daarom is het voorstel om standaard 
voor alle leden een automatische incasso in te stellen. Er volgt een stemming.  
 
Voorstel: alle leden (nieuw & bestaand) dienen hun lidmaatschap met een 
automatische incasso te voldoen. Stemming: alle aanwezigen zijn akkoord 
 

5. Toekomst vereniging 
Verdiepen komt i.p.v. Verbreden: verbreden was gericht op leden werven en kennis 
delen. We kiezen voor verdiepen omdat er behoefte is aan bepaalde thema’s. 
Hierdoor kunnen we vanuit de vereniging leden de gelegenheid geven om een 
presentatie te geven danwel extern dit verzoek doen.  
Verzoek vanuit bestuur aan de leden is om goed na te denken waar jij in zou willen 
verdiepen.  
 
Structuur bestuur. Voorzitter laat organogram zien met de verschillende taken 
binnen het bestuur. Daarbij is een ‘extra’ tak met werkzaamheden welke uitbesteed 
worden. Dit is opgedeeld in twee delen. Social media en webmaster werkzaamheden 
worden door Pauline Pels opgepakt en ondersteuning secretariaat door Milou van 
Rooijen. 
Milou van Rooijen is ‘nieuw’ en stelt zich daarom kort voor.   
 
Website. Er worden een aantal zaken op de website aangepast. In de toekomst is een 
nieuwe website gewenst. Maar omdat hier veel tijd (en geld) in gaat zitten, willen we 
eerst duidelijk hebben waar we als vereniging voor staan. De nieuwe visie van de 
vereniging wordt verwerkt in de nieuwe website. Planning 2e kwartaal 2023. In 
januari wordt een aantal verbeteringen op de huidige website doorgevoerd. 
 
Missie.  
Zakelijk heuvelrug staat voor de ondernemers in de gemeente en omgeving en is 
daarbij een gelijkwaardige gesprekspartner naar B&W waarbij wij streven naar een 
aantoonbare maatschappelijke impact binnen het ondernemersklimaat. 
 

  
 
 



 
 

Visie.  
Zakelijk heuvelrug is vooruitstrevend en toekomstgericht waarbij zij ondernemers 
helpt een toekomstbestendige onderneming te creëren door te handelen vanuit: 

- ontmoeten 
- verbinden  
- verdiepen 

 
De gemeente is aan het veranderen. gemeente heeft richting de vereniging een 
verzoek gedaan om vanuit de leden mee te denken rondom beleid. Hiermee wil de 
gemeente voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen gemeente en ondernemer. 
Denk aan beleid rondom bedrijventerreinen en horeca. Mocht je hierin mee willen 
denken, geef dit aan bij het bestuur.  
Er blijkt hier wens naar te zijn om mee te denken. 
 
Meer zaken doen met elkaar. We moeten meer met elkaar verbinden en meer 
‘gebruik’ maken van elkaar. Voorstel is om 1x per maand een ochtend te organiseren 
met focus op de business.  
 

6. Events 2023 
Overzicht van een voorlopig schema voor 2023 wordt getoond. Hiervan staat nog 
niets vast, maar we willen meer naar een jaarplanning zodat je op tijd weet wanneer 
wat eraan komt. Zodat hier rekening mee gehouden kan worden. 
 
Elke maand, behalve in juli/augustus in verband met de zomervakantie, zal een 
activiteit worden georganiseerd. 
 
Tevens is het voorstel om maandelijks een ‘ochtend event’ te organiseren. Een open 
koffie/ontbijt bijeenkomst waar leden samen kunnen komen. De verdere invulling 
hiervan dient nog gemaakt te worden. Niet iedereen kan altijd ’s avonds, daarom is 
het idee om ook ochtenden - op verschillende dagen - te organiseren. Zodat er meer 
variëteit ontstaat. Verzoek is om hiervoor thema’s aan te brengen waar behoefte aan 
is.  
 
De ALV wil de gepresenteerde zaken van harte ondersteunen. 

 
7. Contributie 

We willen meer faciliteren en meer toegevoegde waarde leveren. Voorstel is om de 
contributie te verhogen, zodat we dit kunnen waarmaken. 

 
Voorstel: Verhoging contributie 2023 naar €175,- per jaar. Stemming: akkoord door 
alle aanwezigen. 
 
 
 
 



 
 

8. Begroting 2023 
De penningmeester presenteert een prognose voor 2022 en de begroting voor 2023. 
O.a. door nieuwe website,  betaalde secretariaat diensten en event met ZZO stelt het 
bestuur voor ook in 2023 een negatief resultaat te nemen. De reserve kan dit prima 
hebben en was ook veel hoger dan wenselijk.  
 
De ALV gaat unaniem akkoord met de begroting.  
Ledenwerving. Laten we met elkaar regelmatig introducees meenemen, zodat hier de 
vereniging kan groeien.  

 
9. Afsluiting 

Voorzitter gaat de vergadering afronden. Iedereen krijgt de presentatie met de 
voorgestelde missie en visie. Verzoek aan de leden is om hier goed naar te kijken en 
voor het einde van het jaar een reactie op te geven. Zodat we dit voor de vereniging 
goed kunnen vastleggen.  
 
Er wordt nog een rondvraag gedaan. Opmerking komt dat we nog wissel in 
kascommissie moet plaatsvinden. Miranda Schreurs stelt zich kandidaat om dit op 
zich te nemen.  
 
Nadruk wordt nog gelegd op het supporten van elkaar onderling! En als het niet goed 
gaat met je onderneming, om welke reden dan ook, de deur staat open bij Nico om 
hierover te praten. Kom gewoon en laten we elkaar helpen.  
 
Als afsluiter geeft Gwen haar complimenten aan het bestuur. Dat alles zo goed en 
zorgvuldig wordt opgepakt. 

 
 


