Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 30 juni 2020 locatie Theater De Kimme
te Zuidlaren

1.

Opening

De ALV van ZO vond plaats op een wel heel bijzondere locatie in Zuidlaren. Digitaal vanwege de
eerste lock-down. Later zou nog een tweede volgen. Voor het eerst digitaal. Het was wennen.
De voorzitter, Harry Marissen heette de 35 leden, die zich achter hun schermen hadden gemeld,
welkom. Vervolgens lichtte hij een aantal highlights uit het jaar 2019 toe.

2.

Notulen ALV 13 mei 2019
•
•
•
•
•

•
•
•

Fondsprojecten zijn via de mail afgehandeld.
Infra: brief is verstuurd
Aanpak Ring Zuid: een memo is verstuurd. Het traject loopt enige vertraging op met name
door de verkeerssituatie.
Koplopersproject: loopt
GWS: De stuurgroep vergadering van 12 juni 2020 is uitgesteld naar eind juni. Het
businessplan is nog niet definitief. Er is enige onduidelijkheid over de begroting. Hierover
willen de gemeente Groningen en de Provincie Groningen met elkaar in overleg. Zij vinden de
loketfunctie van GWS erg belangrijk. Wordt besproken in de stuurgroepvergadering eind juni.
Onderwijs en Arbeidsmarkt: Eddie is bijgepraat door Harry Bouma en Irma Noorbergen. OTP
gaat bedrijven zoeken in de techniek en gaan gerichte vragen stellen wat deze bedrijven
nodig hebben qua scholing.
Nav jaarverslag- de kascommissie: er is gereageerd op het verslag. Komt later terug op de
agenda.
Harry B en Harry M geven aan dat evaluatie met externen nog dienen te worden gevoerd.

De notulen en actielijst worden aangenomen en vastgesteld.
Er waren geen opmerkingen.

3.

Financiën
a) Jaarrekening ZO 2019 (incl. bestuursverslag) en begroting 2020
b) Jaarrekening St. Bedrijven Zuidoost 2019 en begroting 2020
De penningmeester geeft een toelichting. De financiële positie van de vereniging ziet er goed
uit. Hoewel de kascommissie kritisch was betreffende de besteding van de fondsgelden,
verleende zij toch decharge. De fondsgelden zijn niet alleen beschikbaar voor leden, maar
voor alle bedrijven in ons gebied, zo benadrukte de scheidend voorzitter.
c) Vaststellen contributie 2021 (€ 150 ex btw)
De contributie blijft gehandhaafd.
d) Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
De voorzitter vraagt om decharge voor het bestuur voor het gevoerde beleid, waar alle
aanwezigen mee instemmen.

4.

Kascommissie
Bart Krikke geeft complimenten aan Rick Meijer. Alles in gecontroleerd, steekproeven gedaan
en in orde bevonden in de administratie. De kascommissie stelt voor om het bestuur
decharge te verlenen. Na twee jaar moeten we op zoek naar nieuwe kascommissieleden.
Jaap is vervanger van Anne Kruizenga. De voorzitter vraagt wie zitting wil nemen in de
kascommissie. Sandra Hoiting en Steven Buurma nemen zitting in de Kascommissie.

5.

Het Fonds Ondernemend Groningen
a) Lopende projecten
Data gestuurd rioolbeheer Euvelgunne: Euvelgunne heeft last van hevige regenval. De
gemeente en Waterschap onderzoekt de innovaties die er zijn op het gebied van
waterbeheersing. Wanneer het water schoon is, wordt dit geloosd in het Winschoterdiep
(datagestuurd). De daken afkoppelen of aanmengen met Waardi. Waterdoorlatende
parkeerplaatsen. Dit leidt tot een betere situatie voor de ondernemers die daar gevestigd
zijn. Door een kleine bijdrage van het Fonds is dit project mede tot stand gekomen. Bart
Krikke heeft een vraag gesteld over de bijdrage vanuit het fonds aan dit project.
De voorzitter geeft aan dat wij hieraan hebben bijdragen omdat dit een voorwaarde was
vanuit Regio Groningen/Assen om subsidie te krijgen.
BBOG Beveiliging Bedrijfs Omgeving Groningen: is een samenwerkingsverband tussen Politie,
Brandweer, gemeente, KvK, VNO-NCW en bedrijvenverenigingen. Doel: veiligheid op de
bedrijventerreinen. Alle drie de bedrijvenverenigingen doen een bijdrage vanuit het fonds
voor collectieve surveillance en gemeente draagt ook een substantieel bedrag bij. Cruon
geeft een korting op het abonnementstarief. BBOG leeft steeds meer. Er wordt nu ook
gekeken naar Cybercrime en Security. Vier keer per jaar houden we een schouw en bekijken
hoe het gesteld is met het onderhoud.
Scandinavische Havens:
De gemeente heeft een Masterplan Stad aan het Water. De gemeente wil daar woningbouw
plegen. De vraag die is gesteld vanuit ZO is: wat gaat de gemeente doen met de bedrijven die
daar zijn gevestigd. De infracommissie, ZO en de gemeente hebben diverse gesprekken
hierover gevoerd. In gezamenlijkheid is besloten om een onderzoek te laten uitvoeren, die
inmiddels is afgerond. De komende tien jaar laat de gemeente de Scandinavische Havens met
rust. Naar aanleiding van dit resultaat hebben nieuwe leden zich aangemeld bij ZO.
De voorzitter sluit af met: wanneer je als bedrijf een goed project voor ogen hebt, zorg
ervoor dat je je ambitie deelt met andere bedrijven op het bedrijventerrein en dien je
voorstel in via Nico Borgman.

6.

Bestuurssamenstelling
a) Afscheid bestuursleden Gelmer Haveman en Tom Nicolai
De voorzitter neemt afscheid van Gelmer en Tom en bedankt hen voor hun inzet voor de
bedrijvenvereniging.
b) Beoogd bestuursleden Jaap Koopmans en Eddie Roossien
De voorzitter heet Jaap en Eddie van harte welkom in het bestuur van ZO.
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c) Aftreden huidig voorzitter Harry Marissen / d) Beoogd voorzitter Harry Bouma
Na 3 jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd nam Harry Marissen afscheid en
draagt het voorzitterschap over aan Harry Bouma. Niemand heeft bezwaar.

7.

Rondvraag

Er zijn geen vragen.

8.

Sluiting

Tijd voor de digitale Hooghoudt proeverij.
Voorzitter Harry Marissen dankt de aanwezigen voor hun komst en heet de sprekers welkom.
PRESENTIELIJST
Anne Kruizinga
Anne Pietersen
Astrid Haveman
Bart Krikke
Berend Steenbergen
Carola Kaandorp
Chris Kloosterman
Date Hoiting
Eddy Roossien
Erik van der Laan
Esther Heemstra
Ferry Dekker
Gelmer Haveman
Georgette Matthijssen
Gerke Vos
Gerrit van Bruggen
Gert Arends
Gert Sanders
Hans de Preter
Harry Bouma
Harry Marissen
Harwin Sikkenga
Helmer Zweep
Hemmo de Groot
Hendrik Garlich
Irene Lap
Irma Noorbergen
Jaap Aardappel
Jacob Oudman
Jan Bert van der Slijk
Jeroen Bos
Marlies Schipperheijn
Mark de Vries
Martin van Hoek
Mirjam Bakker
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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
OTP
Bossers & Cnossen
ZO (notulen)
Roossien
Praes/ ZO
Office Center

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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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

