Ondernemersvereniging Wervershoof
Notulen Jaarvergadering 14 juni 2018

1. Woord van welkom
Rond 13:30 heet Frank Bot iedereen welkom in naam voorzitter Frits Meester, die
verhindert is vanwege een uitvaart. Ook Kelly Bakker is verhindert deze dag.
2. Kort verslag over 2017
Aan de hand van de powerpresentatie die Frits heeft opgesteld, vertelt Frank over de activiteiten en de
ontwikkelingen van de ondernemersvereniging:
- Ledenaantal blijft stabiel. Een actieve groep, maar graag meer jonge ondernemers gewenst.
Frank doet een oproep aan de aanwezigen of men de ondernemersvereniging bij de jonge
ondernemers willen promoten.
-De ondernemersavonden zijn zeer geslaagd en ook de Promobeurs was goed bezocht. Frank
bedankt het bestuur van de Promo nogmaals.
- De ondernemersvereniging is zeer actief in de Westfriesland! Er wordt verteld over het OFM en
de WBG. Er is veel gebeurd in het ondernemersfonds, ze willen een verhoging.
- Er wordt genoemd dat de verkiezingsdebatten slecht zijn bezocht door ondernemers.
- Jos Botman heeft verder een vraag over Parkmanagement, of dat zoals in Zwaagdijk op het
WFO terrein, ook een idee is voor Wervershoof. Frank vertelt dat dit eens is gepeild en dat er te
kort enthousiasme voor is.
3. Notulen jaarvergadering 2017: er zijn geen vragen of opmerkingen, deze wordt ondertekend.
4. Financien: Jan Bleeker bespreekt de financien, deze zien er goed uit. Er was dit jaar een aardige
meevaller vanwege teruggave vann BTW. In 2017 kwamen we uit in de plus. De begroting voor 2018
staat ook in positieve lijn.
5. Kascontrole: Als vervanger voor Dhr. Clemens Deen, biedt Mw. Monique Deen zich aan. Dhr. Ulrich
Bos blijft nog 1 jaar actief. De kascommissie keurt de boekhouding goed.
6. Bestuursleden: er is een aftredend bestuurslid, Chica Bijwaard een aantredend bestuurslid, Patricia
Stammes-Mol, die zich kort voor stelt.
7. Rondvraag: er zijn geen vragen.
8. Frank sluit en het informele programma gaat verder. We hebben een erg geslaagde dag in het
Eendenmuseum te Andijk en later in Enkhuizen. Daar starten we bij Het Stationscafe, van waaruit we een
stadswandeling hebben door Enkhuizen en een bezoek aan stadsbrouwerij De Werf. We sluiten de dag af
bij wederom Het Statiosncafe met heerlijk tapas eten.

