Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 13 mei 2019 bij FC Groningen,
Boumaboulevard in Groningen.

1.

Opening

Voorzitter Harry Marissen heet de aanwezigen van harte welkom. Hij spreekt een in memoriam uit
voor Thies Dijkhuis, altijd positief kritisch lid van ZO en beschermer van de Hunzezone. Er is het
voorstel gekomen om een beeldje van Thies te laten maken en te plaatsen in de Hunzezone. Bart
Krikke, lid van ZO en initiatiefnemer tijdens de ZO-Fondslunch, ligt het voorstel kort toe. Hij biedt
tevens aan dat Krikke Realisatie de sokkel wil betalen.

2.

Notulen ALV 25 april 2018

Mededelingen Harry Marissen:
• Helmer Zweep zal na deze ALV zijn taken als bestuurslid neerleggen. Wij danken hem van
harte voor zijn jarenlange onverminderde inzet voor de vereniging.
• Reserveren van Fondsgelden een optie, graag meer projecten
• ZO momenteel zoekend naar meer connectie met de detailhandel van het Sontplein
De notulen worden aangenomen en vastgesteld.

3.

Verslag kascommissie

Bart Krikke leest het verslag van de kascommissie voor. Alles in gecontroleerd, steekproeven gedaan
en in orde bevonden in de administratie. De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te
verlenen. Anne Kruizenga wordt nu lid van de kascommissie i.p.v. Arnold Bergsma.

4.

Financiën

Penningmeester Rick Meijer geeft een toelichting op het jaarverslag.
• Daling netto-omzet door ledenaantal
• Vereniging staat er gezond voor
• Voorstel om contributie op €150 te houden. Wordt vastgesteld.
De voorzitter vraagt om decharge voor het bestuur voor het gevoerde beleid, waar alle aanwezigen
mee instemmen.

5.

Het Fonds

a. Lopende projecten
Harry Marissen geeft een toelichting op de Fondsgelden. ZO wil graag aansluiten met de projecten op
wat de leden van de vereniging verwachten. Er zijn vier portefeuilles binnen het bestuur verdeeld
met eigen projecten:
1. Onderwijs & Arbeidsmarkt (Tom Nicolai en Harry Bouma)
2. Mobiliteit & Duurzaamheid (Harry Marissen en Harry Bouma)
3. Openbaar Gebied (Helmer Zweep en Gelmer Haveman)

4. Communicatie & Ledenzaken (Martin van Hoek en Rick Meijer)
Per portefeuille wordt een korte omschrijving gegeven van de lopende projecten, waaronder
duurzaamheidsproject Zon op Daken, verbouwingen ringweg, de kantoorbus en de Scandinavische
havens. Voor dit laatste project volgt na juli een bijeenkomst voor de ondernemers, om het rappoort
van Ecorys naar de economische waarde van de watergebonden bedrijven daar te onderzoeken.
Bart Krikke: hoeveel watergebonden bedrijven zijn er? Helmer en Gelmer: zo’n 15. Niet alle
activiteiten stroken met het beoogde wonen in dit gebied.
Gert Arends: wat is de positie van ZO hierin? Harry Marissen: ZO is niet tegen of voor. Wij willen wel
aandacht voor de gevolgen van de voorgestelde veranderingen.
Toine van Bijsterveldt: graag aandacht voor wateroverlast bij GHC, die is groot bij hevige regenval.
Nico Borgman: dit pakken we op, mogelijk via zelfde oplossing als bij Euvelgunne.
Harry Marissen:
• Gemeente heeft gevraagd of we aandachtsgebieden kunnen aangeven voor komende
periode d.m.v. Fondsgeldreserveringen voor bepaalde projecten
• Dit heeft ZO gedaan, zie p. 23 in het jaarrapport
• Deden we in het verleden niet, dus nu niet meer royaal gelden over
b. Beoordelingscommissie
Harry Marissen:
• Reserveringen veranderen ook de rol van de beoordelingscommissie. Voorheen werd er per
project het voorstel voorgelegd aan de commissie, daarna gaven zij advies aan het bestuur.
• Verandering ook vanwege tempo en dubbele controle via Fondsbestuur
Voorstel:
• Meer handelen in lijn van kascommissie: 1x per jaar verslag doen of projecten in lijn zijn met
onze doelstellingen en eisen
• Jaap Aardappel stopt als lid beoordelingscommissie
• Voorstel: samenvoegen kascommissie en beoordelingscommissie
Bart Krikke: Wie beslist er dan? Harry Marissen: het voorstel is om 1x per jaar rapportage te doen van
de Fondsaanvragen. Deze wordt in bestuur besproken en gaat daarna naar het Fondsbestuur.
Vervolgens toetst de beoordelingscommissie of het klopt en in lijn is met ons beleid.
Rick Meijer: er zijn best veel stadsbrede aanvragen ook, zoals voor het OTP of Eurosonic. Gaat straks
meer op inhoud en minder op procedure.
Harry Marissen vraagt de aanwezigen of er bezwaren zijn tegen dit voorstel. Alle aanwezigen zijn
akkoord.

6.

Bestuurssamenstelling

a. Afscheid bestuurslid Helmer Zweep
Harry Marissen vertelt dat Helmer Zweep aftreedt als bestuurslid. Sinds vorige ALV is hij al erelid van
ZO. Helmer is ongezouten kritisch, maar altijd met zicht op een punt aan de horizon. Hij blijft als
adviseur betrokken bij de vereniging. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet. Helmer spreekt een
kort dankwoord uit.
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b. Beoogd bestuurslid Onno Smid
Harry Marissen vertelt dat Onno Smid al enige tijd heeft meegelopen met het bestuur van ZO, om te
kijken of dit iets voor hem is. Graag zouden we hem willen opnemen als nieuw bestuurslid, met focus
op infra. Onno Smid, directeur KWINT, stelt zich kort voor. Alle aanwezigen gaan akkoord met de
voordracht van Onno Smid als nieuw bestuurslid van ZO.
Rick Meijer: graag kort terug naar de begroting. Het bestuur wil graag dat de aanwezigen de
begroting goedkeuren. De begroting wordt vastgesteld.

7.

Rondvraag

Er zijn geen vragen.

8.

Sluiting

Voorzitter Harry Marissen dankt de aanwezigen voor hun komst en heet de sprekers welkom.
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Datas
WM Veenstra
OTP
Krikke Realisatie
ZO Infra
De Verbinding
Brandyour
Comsultant
Roossien Hoogwerken
Bouwmaat
Lamberink
Dekker-Struik Installatietechniek
Stainkoelen/ ZO
ZO
Mondial
OTP
Payrollplaats
ZO
GROC
Noorderpoort/ ZO
Harrier/ ZO
SUEZ
ZO
Gemeente Groningen
BAM
Arborie Support
ZO
Scoperta
Office Centre

Jan Bert van der Slijk
Jeroen Bos
Marlies Schipperheijn
Mark de Vries
Martin van Hoek
Mirjam Bakker
Nico Borgman
Nynke Jongstra
Onno Smid
Oscar Renken
Patrick Doornbos
Rick Meijer
Roland Gort
Roy Pruntel
Rudolf Heeringa
Rudolf Ophof
Sander Topelen
Sandra Hoiting
Tim Adema
Toine van Bijsterveldt
Tom Nicolai
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OTP
Bossers & Cnossen
ZO (notulen)
Roossien
Praes/ ZO
Office Center
ZO
B&C
Kwint/ ZO
Jan de Jong Verhuizingen
Mondial Automotive
Fabory/ ZO
DCP
Praes
Live- AED
Green Accountants
Alba Metaal
Walhout en Hoiting
Roelofs/ ZO
De Verbinding
Yspeert/ ZO

