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Agenda ALV 17 november 2022 

1. Opening en vaststellen agenda 
2. Vaststellen notulen 17 juni 2022
3. Vanuit bestuur/ vacature secretaris/ vertrek Tosca
4. Kascontrole rapportage en nieuw lid
5. Toekomst vereniging
6. Events 2023
7. Contributie 2023
8. Begroting 2023
9. Afsluiting 



4. Kascontrole, jaarrekening



4. Kascontrole balans
31 december 2020 31 december 2021

ACTIVA

Vorderingen
Handelsdebiteuren 3.360,00€                         3.360,00€                                   0

RC Rabo 11.017,77€                      4.783,04€     
Spaar Rabo 12.502,31€                      15.753,59€  
Liquide middelen 23.520,08€                                20.536,63€                       

Totaal activazijde 26.880,08€                                20.536,63€                       

PASSIVA

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 18.912,00€                      12.581,46€  
Overlopende passiva 7.955,17€                         7.941,72€     
Kortlopende schulden 12,91€                               13,45€           

Totaal passivazijde 26.880,08€                                20.536,63€                       



4. Kascontrole prognose 2022
Begroot* Prognose

Contributies €                       7.500 €             6.960 **
Directe kosten activiteiten €                    -11.000 €         -11.000 
Wijk Bij Duurstede event €            -2.422 
Bruto exploitatieresultaat €          -3.500 €            -6.462 

Afschrijvingen €                               - €                    -
Communicatie €                      -1.000 €            -1.000 
Kantoorkosten €                      -1.000 €               -750 
Algemene kosten €                      -1.825 €               -750 
Totaal beheerslasten €          -3.825 €            -2.500 
Rentelasten en soorgelijke kosten €                         -175 €               -175 
Resultaat €          -7.500 €            -9.137 

* Begroting 2022 conform ALV sept 21 en juni 22 ** nog +/- € 1.000 niet betaald



5. Wie zijn we nu als vereniging?
Wij focussen ons op Ontmoeten: 

- maandelijkse bijeenkomsten
- soms lunchbijeenkomst met spreker/ open koffie/ open borrel 
op vrijdag en zo nu en dan een groter event met workshops en 
sprekers



Resultaat 

1. Vergroten van het netwerk van iedere ondernemer, meer 
informatie en gerichte kennis 

2. Laagdrempelig om te sparren met collegae
3. Afspraken inplannen om op bezoek te gaan of om zaken te doen
4. Om niet te werken en een biertje te doen



Wie zijn we nu als vereniging?
Wij focussen ons op verbinden:

- Samen doen
- Je hoort meer en ziet meer
- Komt alle ondernemers ten goede

RESULTAAT?



Wie zijn we nu als vereniging?
Wij focussen ons op Verbreden:

Bij elkaar komen, horen nieuwe trends en ontvangen extra informatie   
over bepaalde onderwerpen.



Resultaat 

1. Verbreden van jouw netwerk en kennis 
2. Van ieder lid
3. Kunnen rekenen op hulp van Zakelijk Heuvelrug bij 

ondernemersvraagstukken 



Impact

Missie
Zakelijk Heuvelrug wil een professioneel netwerk zijn voor    
ondernemers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en zet zich 
actief in voor een optimaal ondernemersklimaat.

Visie 
Elke ondernemer in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is 
belangrijk en maakt onderdeel uit van het netwerk Zakelijk 
Heuvelrug.



Zakelijke heuvelrug 2023 – 2028

Ondernemers en maatschappelijk belang

Lokaal wonen en ondernemen 

Ontmoeten / Verbinden / Verdiepen



Organogram 
ZH

Voorzitter
Conform statuten  

Penningmeester
Conform statuten 

Secretaris
Conform statuten  

Vacant *

Ledenpanel
Toetsen bestuur en 

input

Event commissie
Behoefte leden/ 

ledenpanel 

Social Media & 
Webmaster

Ledenadministratie & 
Secretariaat



Secretariaat 

● Milou
● leden administratie 

Niet betaalde leden opvolgen
Verwerken nieuwe leden en opzeggingen 

● Notuleren indien gewenst vanuit bestuur

Eventueel verwerken aanmeldingen events?

Eventueel ondersteuning event commissie?



Communicatie 

● Pauline 
● Social Media
● Nieuwsbrieven 
● Aanmeldingen events / afstemmen Milou.
● Website 



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. 

Bijvoorbeeld lokaal klimaatakkoord  



Visie 

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

1. ontmoeten
2. verbinden 
3. verdiepen. 



Impact zakelijk heuvelrug (extern)

1. Gelijkwaardige relatie met gemeente
- maandelijks bij elkaar, ontwikkelingen binnen gemeente.
- maatschappelijke waarde van ondernemers 

delen met leden via brief/ video

2. Relatie andere verenigingen/ selectief samenvoegen
- in gesprek met andere verenigingen 

collectieve impact naar gemeente en mogelijk provincie?
14-11 verzoek gedaan aan andere voorzitters om dit jaar bij elkaar te komen met zij die willen verbinden.

3. Vanuit de branches aan tafel bij de gemeente?



Impact zakelijk heuvelrug (intern)

• Gelijkwaardigheid 
• Leden richting gemeente → proactief 
• Informatie vanuit gemeente naar leden
• “Voorkomen” van verrassingen vanuit gemeente 
• Slagkracht vanuit de leden naar bestuur 
• Zaken doen met elkaar 



Impact ontmoeten

1. Max 10 bijeenkomsten per jaar
2. 2 grote events (externe/ interne sprekers)
3. 1x per maand ochtend bijeenkomst met focus op business 

• Bij Covid online door!



Impact verbinden (leden- bestuur)

1. Krachtige relaties 
2. Creëren van onderling vertrouwen
3. Gunnen 
4. Eerst intern daarna extern business/ kennis/ ervaringen

* Onderwerpen vanuit leden hiermee kan het bestuur aan de slag 
inbreng via ledenpanel?



Impact verdiepen 
kennisplatform

1. Behoefte leden 
2. Verdiepen in elkaars bedrijf/ presentaties naast bedrijfsbezoeken 
3. Sprekers intern/ extern
4. Kennis verdiepen zoals duurzaamheid, andere onderwerpen?
5. Praktische onderwerpen
6. Ieder kwartaal intern onderwerp / 2 keer per jaar tijdens groot 

event externe ondersteuning?



6. Events 2023
Datum Event 

18 Januari 2023 Nieuwjaarsevent + workshop 

14 Februari 2023 Netwerkevent 

31 Maart 2023 Bedrijfsbezoek

14 April 2023 ?

Woensdag 24 Mei 2023 Regio event georganiseerd door Zakelijk Zeist 

16 Juni 2023 Zomerevent 

Juli Geen event i.v.m. zomervakantie, wel ochtend event

Augustus Geen event i.v.m. zomervakantie 

12 of 15 September 2023 ?

12 Oktober 2023 Netwerkevent 

17 November 2023 Bedrijfsbezoek 

15 December 2023 Winter event



6. Ochtend events 2023
Open koffie/ ontbijt 

Datum Locatie 

9 Januari 2023

6 Februari 2023

6 Maart 2023

3 April 2023

15 Mei 2023

12 Juni 2023

10 Juli

Augustus (vakantie geen bijeenkomst)

4 September 2023

2 Oktober 2023

13 November 2023

11 December 2023



7. Contributie 

• t/m 2020 € 120
• 2021 €      0 ivm pandemie
• 2022 €    60 ivm pandemie
• 2023 € 175



8. Begroting 2023 
Contributies 6.960€                         Contributies 21.000€                    
Directe kosten activiteiten -11.000€                     Evenementen -15.000€                  
Wijk Bij Duurstede event -2.422€                       Maandmeetings -4.000€                    

Reservering 2024 event -1.500€                    
Bruto exploitatieresultaat -6.462€           Bruto exploitatieresultaat 500€                           

Afschrijvingen -€                             Secretariaat -2.500€                    
Communicatie -1.000€                       Communicatie -1.000€                    
Kantoorkosten -750€                           Bestuurskosten -750€                        
Algemene kosten -750€                           Algemene kosten -250€                        

Bank en Verzekering -750€                        
Nieuwe website -3.500€                    

Totaal beheerslasten -2.500€           -8.750€                     
Rentelasten en soorgelijke kosten -175€                           
 Resultaat -9.137€           Resultaat -8.250€                     

Prognose 2022 Begroting 2023



9. Afsluiting 


