
 

 

Concept - notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 24 maart 2017 

Notulist: Andrea van der Giezen 

1. Opening: voorzitter Paul Welzenbach opent de vergadering rond 18:45 uur. 

Paul haalt als aftrap de BVL doelstelling aan “De BVL faciliteert in het samenbrengen van 

ondernemers met als doel het delen van informatie en ervaring. Dit leidt tot een verrijking van 

contacten, kennis en kunde.” 

 

2. Goedkeuring notulen d.d.  februari 2016: er zijn geen op- of aanmerkingen. Derhalve zijn de 

notulen goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: - geen -  

 

4. Terugblik op 2016:  

Paul blikt terug.  De tweede BVL Open Golfdag was (wederom) een succes. En we hebben diverse 

netwerkborrels gehad gedurende het jaar, waaronder één waarbij spreker Richard van Hooijdonk 

aanwezig was.  Al met al was het een mooi BVL-jaar. 

5. Voortuitblik 2017: 

Op 16 mei 2017 bestaat de BVL 40 jaar. We vieren het op 1 juli 2017. Het bestuur is hier al flink 

mee bezig geweest, en we hebben er veel zin in. Het idee is dat we met een boot van Smidtje 

Rederij een mooie avond gaan beleven. De zaal reageert enthousiast! 

Er wordt een fietstochtje halverwege geopperd. Harold vraagt of het bestuur dan ook weer een 

optreden zal geven? 

Verzoek is of leden zich uiterlijk 1 mei a.s. willen aanmelden voor dit feest.  

 

Het Gemeenteoverleg is gepland, maar vanuit de Gemeente wordt nog een nieuwe economisch 

medewerker benoemd. Paul vertelt over  zijn recente tv-interview, dat via de LOL werd 

uitgezonden.  Hij vertelt dat hij toen over “het terras aan de Breek” heeft verteld, maar dat nu 

blijkt dat de Landsmeerse horeca-ondernemers hier niet vooraf in gekend zijn door de 

Gemeente.  Paul  is teleurgesteld in de Gemeente. Dit gaat dus naar het komende Gemeente 

overleg. 

 

6. Financiële verantwoording 2016 

Paul geeft het woord aan penningmeester Robin Voet.  Uit het financieel verslag 2016 blijkt een 

balanstotaal van € 41.418, met een kapitaal van € 41.354. De doelstelling was om het kapitaal 

langzaam terug te dringen en het terug te laten vloeien aan de leden.  Het resultaat 2016 was 



begroot op € 2.306  negatief, maar het werkelijk resultaat 2016 was € 8.758 negatief.  Het betere 

resultaat t.o.v. begroot wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor BVL-bijeenkomsten. 

7. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaat uit Dirk Goede en Gerard Bakker. Gerard geeft namens de 

kascommissie aan dat het er prima in orde uit zag. Beide  leden van de kascommissie hebben 

getekend voor akkoord. 

Paul vraagt de leden om de penningmeester decharge te verlenen. Dat wordt beantwoord met 

applaus uit de zaal. Het bestuur heeft decharge verkregen. 

8. Benoeming kascommissie 

De kascommissie die de administratie 2017 zal beoordelen bestaat wederom uit Dirk Goede en 

Gerard Bakker; zij zijn benoemd door de leden.  De leden zijn akkoord. 

Reservelid is Jos Bruinesteijn.  

9. Begroting 2017 

Het bestuur gaat uit van 90 leden, in lijn met eerder jaren. De korting op de contributie is dit jaar 

€ 60.  

 Er is voor 2016 een negatief resultaat van € 13.028 begroot.  Het bestuur geeft aan dat 

uitgegaan wordt van een uiteindelijk gewenst kapitaal van € 20.000. Robin licht toe dat er geen 

intentie dat er grote uitgave nodig zijn voor aanschaffingen. We verwachten ook geen claims of 

iets dergelijks, dus een hoger saldo is niet nodig. Derhalve zullen we een korting op het 

lidmaatschapsbedrag geven. Dirk Goede vraagt: korting of verlaging van de contributie? Het 

antwoord is dat het om een korting gaat.  Fons Huijerman vraagt over de starterskorting; hoe 

gaat dit dan? Paul antwoordt dat het dan 50% van het volledige lidmaatschapsbedrag à € 295 is.  

Bert Straver  vraagt of er geen geld bestemd moet worden voor onderzoeken. Robin stelt dat we 

geen onderzoeken voor een kleine groep ondernemers willen laten uitvoeren. Fons Huijerman en 

Plemp vullen aan dat de in het verleden gedane onderzoeken (bijvoorbeeld over de bussluis) wel 

voor grote groep leden betrof. 

Robin licht de posten in de begroting toe.  Het enige abonnement dat de BVL nu nog heeft, is 

Sharepoint. De grootste begrote uitgavenpost is de post voor het 40-jarig BVL jubileum à  

€ 10.000, hetgeen met name afhangt van de werkelijke kosten voor het jubileumfeest.  

De begroting 2017 is goedgekeurd door de leden. 

Paul bedankt de penningmeester. 

  



10. Wijzigingen bestuur 

Bestuurslid Andrea van der Giezen is aftredend. Paul bedankt Andrea voor haar inzet, en ze krijgt 

applaus. Nieuwe kandidaat is Wil Kok.  Paul vraagt de leden in te stemmen, hetgeen gebeurt. Wil 

is hierbij derhalve gekozen. 

11. Rondvraag 

Fons Huijerman zet zich in om de BVL facebook pagina te vullen, en vraagt om foto’s of andere 

input. Paul geeft aan dat het bestuur Fons inderdaad frequent van input zal voorzien. Paul 

waarschuwt en passant voor malafide adverteerders (iets met een geslachtsdeel en een haasje, 

welke opmerking de notulist verder laat voor wat het is).  

 

Aart Goede geeft aan dat hij erg blij is met Paul als voorzitter. 

 

12. Sluiting 

De vergadering sluit rond 19:30 uur. 

Iedereen praat na de sluiting na onder het genot van een drankje en een heerlijk walking diner 

van eetcafé Juffrouw Tok Tok. 


