
 
 

 

 

 

 

 

 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 19 juni 2017 in De Rietschans, Haren 

 
Aanwezig : 37 leden volgens de presentielijst 
 
 
1. Opening 
 
Voorzitter Henk Bos heet de aanwezigen van harte welkom en spreekt zijn waardering uit voor de 
mooie opkomst. Speciaal welkom voor Toine van Bijsterveld van De Verbinding. 
 
2. Notulen vorige ALV d.d. 13 juni 2016  
 
De notulen worden vastgesteld. 
Thies Dijksterhuis vraagt aandacht voor een dreigend probleem rondom teveel regenwater in de 
Hunzezone. Henk Bos: Nico Borgman en Hemmo de Groot zullen naar dit probleem kijken. 
 
3. Verslag van de kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie 
 
Henk Bos: dank aan kascommissie. Jeroen Groothuis treedt af. Toelichting door Arnold Bergsma op 
het verslag: er is momenteel geld over binnen de vereniging. Het geld goed inzetten blijft een 
aandachtspunt. Daarnaast is het goed te bekijken of de aparte stichting, met aparte rekening, nog 
moet blijven bestaan. Henk Bos: de stichting is opgericht om het geld uit de vorige deelverenigingen 
over te kunnen hevelen. 
De commissie adviseert de leden het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid, waar alle aanwezigen unaniem mee instemmen. Bart Krikke treedt toe tot de kascommissie. 
 
 
4. Financiën 
Harry Marissen: het bestuur zal opmerking van kascommissie t.a.v. de stichting ter harte nemen, de 
termijnen zijn nu verlopen. Door tegenvallers bij de Eendracht heeft penningmeester zelf de 
jaarrekeningen opgesteld. De vereniging heeft een positief resultaat van €9900,- over vorig jaar. Het 
bestuur blijft verder op zoek naar goede Fondsprojecten. 
 
Bart Krikke: blijft de vereniging kritisch op de Fondsgelden? Er moet ook niet teveel geld in pot 
blijven zitten, en we moeten niet teveel taken van de gemeente overnemen. 
Henk Bos: eens. Gemeente kan OZB opslag niet zo maar verhogen. Extra aandacht voor goede 
Fondsprojecten is noodzakelijk.  
 
4.a Jaarrekening 2016 en begroting 2017 VBZO 
Er zijn geen vragen. De jaarrekening en begroting worden goedgekeurd. 
 
4.b Jaarrekening 2016 en begroting 2017 St. Bedrijven Zuidoost 
Er zijn geen vragen. De jaarrekening en begroting worden goedgekeurd. 
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4.c Vaststellen contributie 2018 
De contributie wordt gehandhaafd op € 150 ex btw. 
 
4.d Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid 
De vergadering verleent het bestuur décharge. Applaus. 
 
5. Het Fonds Ondernemend Groningen 
Henk Bos: vereniging moet wat doen met de Fondsreserves. Er zijn diverse uitdagingen, ook 
stadsbreed. De vereniging is hierover ook in gesprek met de Hanzehogeschool, om ons te helpen met 
duurzame projecten voor leden. 
 
Bereikbaarheid 
Helmer Zweep (adviseur infrastructuur van VBZO) licht de vergadering voor over de laatste stand van 
zaken m.b.t. bereikbaarheid. Hij geeft een kort overzicht van de lopende projecten waar de 
infracommissie zich mee bezig houdt, o.a. d erenovatie van de Griffebrug, start van de 
Helperzoomtunnel en de ombouw van de spoorzone. Er zijn diverse verzoeken van ons gerealiseerd: 
hele aansluiting bij de Euroborg en een hele aansluiting bij de Kielerbocht. 
Thies Dijkhuis: de VBZO moet de komst van de betonmortelcentrale goed in het oog houden. Helmer 
Zweep: we nemen dit advies zeker mee.  Verder geeft de Infracommissie het dringende advies aan 
de leden om het scholingsbudget van Groningen Bereikbaar aan te spreken, en om gebruik te maken 
van de Slimme Kaart. 
 
Dankwoord aan de voorzitter 
Helmer Zweep dankt scheidend voorzitter Henk Bos voor al zijn inzet de afgelopen jaren, en richt 
enkele persoonlijke woorden tot hem. Henk Bos dankt hierna Helmer Zweep en zijn andere mede-
bestuursleden en blikt kort terug op de afgelopen 12,5 jaar. Hij richt een speciale dank aan 
wethouder Van Keulen voor de constructieve samenwerking. 
 
5.c Beoordelingscommissie 
Annelies Hasper van De Verbinding wordt voorgedragen en benoemd in de beoordelingscommissie. 
Rick Meijer treedt uit en toe tot het bestuur. 
 
6. Bestuurssamenstelling 
 
Henk Bos: afgelopen jaar zijn er vijf nieuwe bestuursleden aangetreden. Ook het secretariaat is 
gewisseld. Dank aan Berend Steenbergen, die dit jaar ook aftreedt, voor zijn inspanningen. Harry 
Marissen stopt als penningmeester en gaat verder in het bestuur als voorzitter. De nieuwe 
bestuursleden Rick Meijer (Fabory), Harry Bouma (Noorderpoort) en Martin van Hoek (Praes) stellen 
zichzelf kort voor. Rick Meijer volgt Harry Marissen op als penningmeester. Alle aanwezigen 
stemmen unaniem in met de benoemingen. 
Harry Marissen richt een dankwoord tot Henk Bos. 
 
7. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
8. Sluiting 
 
Henk Bos dankt de aanwezigen voor hun aandacht en input en nodigt iedereen uit voor het buffet. 
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PRESENTIELIJST 

H. Bouma Noorderpoort 

M. Panneman Bossers & Cnossen 

F. Dekker Dekker-Struik Installatietechniek BV 

H. Marissen Harrier accountancy-bedrijfsadvies/ VBZO 

J. Aardappel Scoperta 

B. Uneken Nationale-media bv 

R. Meijer Fabory 

M. van Hoek Praes 

Agnes Baas + Jacqueline Lieuwes NIVO NOORD 

A. Bergsma Webfactor BV 

G. Matthijsen Mathijssen Ten Have/VBZO 

M. Schipperheijn VBZO 

T. Dijkhuis Euvelgunnerheem/Hunzedalbeheerder 

J. Koopmans Stainkoeln 

A. Kruizinga Datas kantoor kompleet 

S. Topelen GVR Recycling 

W. Kwant BTN de Haas 

G. Verweij Voys 

S. Buurma Voys 

H. Marissen Harrier/VBZO 

H. Bos Weee/ VBZO 

N. Borgman VBZO 

A. Hasper De Verbinding 

A. Pietersen WM Veenstra 

E. Balkema Bano 

B. Steenbergen GDG Infra/ VBZO 

T. Nicolai Yspeert Advocaten/ VBZO 

E. Jansen Bultena 

H. Enting Bultena 

B. Krikke Krikke Realisatie 

J. de Vries DVT Groep 

H. de Groot Gemeente Groningen 

M. Boer OTP 

H. Tammeling GROC 

H. L. Marissen Harrier 

H. Zweep Hunze-Trans/ VBZO 

 
 
 


