Notulen Algemene Ledenvergadering ZO, dinsdag 18 mei 2021
1.

Opening
De voorzitter Harry Bouma opent de Algemene Leden Vergadering en heet iedereen welkom.
Harry neemt de aanwezigen mee terug naar het afgelopen jaar. Een jaar waarin we geen
bijeenkomsten op locatie konden organiseren. Zuidoost heeft in februari wel een geheel
coronaproof event kunnen organiseren. De Valentijnsmaaltijden. Ondanks de corona heeft
Zuidoost wel de projecten kunnen voortzetten. We hebben veel bereikt. Zie ook agendapunt
‘Overzicht lopende projecten’. Nu er steeds meer versoepelingen komen, geeft ons dat
perspectief en hoop.
De gemeente komt binnenkort met een herstelplan. Wanneer er meer informatie
bekend is, zal dit worden gepubliceerd op de website van Zuidoost.
Vooruitkijkend staan we voor een aantal uitdagingen.
De beschikbare kavels voor nieuwe bedrijven binnen de gemeente Groningen raakt
uitgeput. Dit heeft consequenties voor nieuwe bedrijven en uitbreiding.
Stadhavens; heeft gevolgen voor Scandinavië Havens.
Eemspoort/Driebond, focus ligt op verduurzaming van het bedrijventerrein.
Speerpunten energietransitie.
We willen meer gaan organiseren in de deelgebieden met als doel dat ondernemers
gemotiveerd worden om met initiatieven te komen.
Cybersecurity: we merken dat bedrijven zich onvoldoende bewust zijn van het feit
wat de gevaren zijn.
De voorzitter laat een aantal schetsen van het Groninger Landschap zien inzake de locatie
waar de ALV wordt gehouden. De locatie is de boerderij van wijlen boer Thies aan de
Euvelgunnerweg. Er zijn diverse plannen. Op deze locatie is bijvoorbeeld straks de
mogelijkheid om te vergaderen en events te organiseren.

2.

Notulen vorige vergadering d.d. 30 juni 2021
De notulen van de ALV d.d. 30 juni 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.

3.

Financiën
a)
Jaarrekening ZO 2020 (incl. bestuursverslag) en begroting 2021
De penningmeester, Rick Meijer vertelt dat Zuidoost uit eigen middelen diverse
acties heeft gefinancierd ten behoeve van de leden. Zoals de bloembollenactie, de
mondmaskers en de Valentijnsmaaltijdenactie.
b)

Jaarrekening St. bedrijven Zuidoost 2020 en begroting 2021
In 2020 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden binnen de stichting. eest. Er
zijn vergevorderde plannen met het Groninger Landschap om de boerderij van Thies
te restaureren. Hiervoor wordt het geld van de stichting gebruikt.

c)

Vaststellen contributie 2022 (€ 150,- ex btw)
De contributie blijft hetzelfde bedrag, € 150,- ex btw voor het jaar 2022.

d)

Kas- en fondscommissie
Steven Buurma en Sandra Hoiting hebben de jaarcijfers gecontroleerd. Ze hebben
geen opmerkingen over het gevoerde beleid en stellen het bestuur voor om décharge
te verlenen. Dit wordt met applaus begroet.

e)

4.

Décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid
De kascommissie geeft het bestuur décharge voor het gevoerde beleid.

Overzicht lopende projecten
Klimaatadaptie Euvelgunne: een project die landelijke bekendheid heeft gekregen. In het
gebied Euvelgunne is er een gemengd rioolstelsel. Het gebied heeft de afgelopen jaren veel
last gehad van wateroverlast. Door datagestuurd rioolbeheer en dat bedrijven zich
afkoppelen van het rioolstelsel zijn er mooie resultaten ontstaan. Zo heeft Hooghoudt van
het hemelwater jenever gestookt.
Scandinavische Havens: Zuidoost heeft met de gemeente Groningen een onderzoek
uitgevoerd. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft de gemeente besloten de
Scandinavische Havens de komende tien jaar ongemoeid te laten.
Koplopersproject: dit project staat in het teken van het verduurzamen van bedrijven. Denk
hierbij aan vervoer, energietransitie, hoe ga je met afval om, inkoop, enzovoort. Drie leden
hebben actief meegewerkt aan dit project. Twee daarvan hebben de Koplopersprijs
gewonnen. Eén van de winnaars is aanwezig. Harry Marissen van Harrier Accountancy. Hij
licht toe wat hij heeft gerealiseerd en dat dit project nu ook landelijk wordt uitgezet. Onno
Smid, ook een gewezen projectlid, geeft aan dat dit project nog steeds doorloopt en dat
andere bedrijven zich hiervoor kunnen aanmelden.
Sontplein: samen met de vastgoedpartijen zijn we in overleg inzake het opruimen van het
zwerfafval. Er worden extra containers geplaatst. In september starten we in samenwerking
met Donkergroen en Suez een cleanteam.
Schoon, heel en veilig: de BBOG verricht diverse schouwen. We merken dat veel hekken
openstaan. De openbare verlichting in Zuidoost is problematisch. Toine van Bijsterveld vraagt
wat hiervan de reden is. Nico Borgman geeft aan dat de reden onbekend is. We zien wel dat
de gemeente de verlichting binnen 1 week repareert.
Cybersecurity: in dit project hebben we een ethische hacker gevraagd om de open wifi
netwerken te onderzoeken. Het is schrikbarend wat hij kan hacken en tegenkomt. Eén van de
voorbeelden is dat een printer vaak een open wifi netwerk heeft. De printer onthoudt de
laatste 1000 kopieën. Met deze kopieën kan een kwaadwillende hacker schadelijke dingen
doen die je bedrijf hard raken.
Zuidoost werkt hierin onder andere samen met Centrum Cybersecurity Noord Nederland.
Deze partij heeft ook een arrangement. De leden van Zuidoost kunnen een gratis scan laten
uitvoeren. Deze wordt uitgevoerd door studenten die begeleidt worden door professionals.
Nico Borgman roept de leden op wanneer ze belangstelling hebben, dit bij Zuidoost te
melden.
Afvalcontainers, die bij bedrijven staan, staan vaak open met briefpapier en belangrijke
gegevens. Wanneer deze gegevens in verkeerde handen komen, kan het zijn dat iemand
namens jou bedrijf facturen stuurt.
Fietspad Euroborg
We hebben voor derde jaar geld gereserveerd en op dat dit jaar de gemeente actie gaat
ondernemen.

Energieproject Driebond: Drie jaar geleden is de pilot door de gemeente gestopt. Tot op
heden is van dit project nog niets terechtgekomen. We gaan met een aantal ondernemers
hierin actie ondernemen in de hoop dat de gemeente wil gaan meewerken.
5.

Bestuurssamenstelling
a)
Afscheid bestuurslid Rick Meijer en overname penningmeesterschap Onno Smid
De voorzitter blikt terug op de samenwerking met Rick Meijer en neemt afscheid
door het overhandigen van een cadeaubon en bloemen. De voorzitter heet Onno
Smid van harte welkom als penningmeester.
b)

Beoogd bestuursleden Marie-José Bonthuis (secretaris) en algemeen lid Georgette
Matthijssen
Marie-José was niet in de gelegenheid fysiek aanwezig te zijn bij deze vergadering.
Tijdens de vergadering hebben we ingebeld en heeft zij zich kunnen voorstellen.
Daarnaast heeft zij een korte toelichting gegeven op de nieuwe portefeuille
Digitalisering.
Georgette Matthijssen treedt weer toe als bestuurslid. De voorzitter heet beiden
welkom in het bestuur.

6.

Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.

7.

Sluiting
De ALV wordt geheel coronaproof afgesloten met een hapje en een drankje.

Lijst aanwezigen
Naam bedrijf
A.V. Electronics B.V.
BAUHAUS Groningen
De Verbinding B.V.
Lerenophetweb B.V.
Matthijssen - Ten Have Lichtr.
Netwerk Noord
NNZ B.V.
Privacy1 B.V.
Promotiedagen v.h. N. Nl. B.V.
Promotiedagen v.h. N. Nl. B.V.
Rabobank Stad en Midden Gron.
Rwinshowtechniek
Voys B.V.
VrijdagOnline B.V.
Werkmax Groningen B.V.
OTP
Jan Buwalda Fotografie
Harrier Accountancy
GROC
Buurtvrije Zaken
Lichtreclame Matthijssen
Roossien Hoogwerkt Techniek BV
Roossien Hoogwerkt Techniek BV
Bedrijvenvereniging Zuidoost
Bedrijvenvereniging Zuidoost
Bedrijvenvereniging Zuidoost
Kwintgroep
Praes
It's Privacy
Stainkoeln
Gemeente Groningen EZ
Walhout & Hoiting Administratiekantoor

Naam persoon
J Rietsema + 1
Peter Steur
Toine van Bijsterveldt en mevrouw Bijsterveldt
Martijn Pot
Georgette Matthijssen
Arnold Bergsma
Marion Misran
Marie-Jose Bonthuis
Michel Elzinga
Christina elzinga
Ankie de Wildt
Erwin van den Berg
Steven Buurma
Jeroen Grinwis
Mirjam Bakker
Ingrid Veldschoten
Jan Buwalda
Harry Marissen
Hans de Preter
Irma Noorbergen
Georgette Matthijssen
Eddy Roossien
Rick Meijer
Harry Bouma
Nico Borgman
Annatascha Udinga
Onno Smid
Martin van Hoek
Marie-Jose Bonthuis
Jaap Koopmans
Hemmo de Groot
Sandra Hoiting

