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Versie 1 
In de ALV van 2019 voorleggen voor goedkeuring door de leden 
 
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ONDERNEMERSVERENIGING VIHIJ 
 
DATUM: 28 maart 2018 
 
AANWEZIG: Marian van den IJssel  voorzitter 
  Ulrich van Egdom   secretaris 
  Ron van Rijn   penningmeester 
  Anja Klever   bestuurslid 
  Marc Richèl   bestuurslid 
  Sander de Wit   bestuurslid 
 
  60 leden zijn aanwezig 
                          
LOCATIE: Crane Container, Energieweg 1, 3401MD IJsselstein 
 
 
 

 
Programma rond de Algemene Ledenvergadering: 
17.30 - 18.00 uur Ontvangst bij Crane Container, Energieweg 1, 3401MD IJsselstein 
 Welkom door VIHIJ   
 Presentatie door Dennis van Vliet, CEO Crane Container BV 
18.30 - 19:30 uur Algemene Ledenvergadering 
19.30 - 20.30 uur Diner vanuit de pop-up container van Crane Container 
 

 
 

1. Opening Algemene Ledenvergadering en vaststellen agenda 
Voorzitter van de VIHIJ, Marian van den IJssel, opent om 18.30 uur de Algemene Leden-
vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen bijzonderheden die niet verder in de vergadering aan de orde komen. 
 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2017 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4. Terugblik 2017 
Met een inspirerende presentatie aan de hand van foto’s en filmpjes een terugblik op 2017: 
▪ Leden aantal op 01/01: 103 en op  31/12: 100 
 
▪ Welkom nieuwe leden: Kager – 159 en Scheel Interim Management 
 
▪  31/01: Nieuwjaarsfeest: IJsselstein bruist! op een unieke IJsselsteinse locatie: het oude 
stadhuis. Veel leden genoten van het feest met DJ Willow, Illusionist Roy van Rossum en heerlijke 
hapjes van 1560 uit de regio. 
 
▪ 09/03 Algemene ledenvergadering: Gastheer was Kuehne+Nagel. Egon Walboomers, National 
Manager Copack Kuehne+Nagel verzorgde een unieke rondleiding door het distributiecentrum. 
Daarnaast gaf Thomas van Waardhuizen, Directeur WERK PAUW Bedrijven, een presentatie. 
Aansluitend was de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij Vineyard Food and Drinks. Er waren 
zo’n 40 leden aanwezig. In de vergadering is afscheid genomen van Marianne van der Meulen als 
bestuurslid. De voorzitter bedankt haar hartelijk voor haar inzet en bijdrage in het bestuur sinds 
2012. Welkom aan Marc Richèl als nieuw bestuurslid. 
Aansluitend aan de vergadering werd bij Vineyard Food and Drinks het diner geserveerd. 
 
▪ Zomeruitje op 01/06: Verrassend Utrecht. Na een borrel bij Stairway lieten ex-daklozen ons 
kennismaken met hun rauwe verleden. Indrukwekkende verhalen op bekende plaatsen. De dag 
werd gezellig afgesloten met een tocht door de Utrechtse grachten op BBQ-boten. 
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▪ Haringparty 2017 op 22/06, ook voor leden van de VIHIJ. Gastheer Kiremko BV in Montfoort.  
 
▪ Bedrijfsbezoek op 07/09: bezoek aan Noorderveld en NBC.  
 
▪ College Tour op 09/11: in de stoel Jaap Schimmel van Plus IJsselstein. Er waren circa 50 leden.    
 
▪ Vooruitblik 2018:  
In 2018 wil het bestuur weer veel inspirerende activiteiten organiseren. Er staan twee nieuwe 
activiteiten op stapel. Het eerste is het VIHIJ-Café, iedere eerste vrijdag van de maand. Alle 
leden worden van harte uitgenodigd voor een gezellig en informeel samenzijn.  
En het is de bedoeling om 2x per jaar een Kennissessie te organiseren. De voorzitter vraagt aan 
de leden om input over onderwerpen om te behandelen: wat zijn jullie uitdagingen en over welk 
onderwerp wil je meer kennis en informatie. “Kennis is macht, kennis delen is kracht” 
 
 

5. Jaarrekening 2017 en Begroting 2018  
In de vergadering worden Jaarrekening 2017 en Begroting 2018 uitgereikt. Penningmeester Ron 
van Rijn neemt de verschillende posten door en geeft een toelichting op de cijfers. De kosten 
lopen volgens begroting. De leden hebben geen vragen of opmerkingen over de stukken en 
kunnen zich vinden in de door het bestuur uitgezette lijn.  
 
Gezien de begroting stelt het bestuur voor de contributie voor 2018 niet te verhogen en op een 
bedrag van € 250,00 per jaar te houden.  
 
De kascommissie, bestaande uit Marcel Sterkenburg en Lenie van Rooijen, heeft de boeken 
grondig gecontroleerd en geen onregelmatigheden aangetroffen. De kascommissie spreekt 
complimenten uit voor de wijze waarop de boekhouding is uitgevoerd: gedegen en transparant. 
De kascommissie verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. 
 
Besluit: het bestuur wordt –onder dankzegging- bij acclamatie decharge verleend. 
Besluit: benoeming kascommissie: de kascommissie die in 2019 de boeken van 2018 controleert 
bestaat uit Marcel Sterkenburg en Jennifer van Bemmel. 
Besluit: op voorstel van het bestuur wordt besloten de contributie voor 2018 niet te verhogen.  
 

6. Elevator pitch nieuwe leden sinds laatste ALV 
De volgende nieuwe leden stellen zich voor:  
BTO Notebooks    - Rob van Dijk 
Milin BV    - Chris Borgstein   
Gimeg Nederland BV - Frank Gijsberts    
NeRuSCH Massage    - Charlie Sluijs     
Plus J. Schimmel   - Jaap Schimmel  
Robuust    - Theo en Mireille Temming 
 
Niet aanwezig, wel nieuw lid:  Tiemen van der Worp – Nova Invicta 
Welkom bij de VIHIJ! 
 

7. Contacten met de gemeente, EPIJ en Bedrijvenplatform Utrecht-West 
Namens de VIHIJ onderhouden Marian van den IJssel en Sander de Wit de externe contacten. Zij 
doen hiervan verslag: 
 
▪ contact met gemeente/wethouder: wij zijn meerdere keren bij de wethouder op bezoek 
geweest, het laatste bezoek was bij Marijke Beukering. We hebben goede betrekkingen met de 
gemeente, maar inhoudelijk is er niet veel besproken als gevolg van de ontwikkelingen bij de 
gemeente. Dat is jammer en frustreert ook wel.  
Er komt een nieuw college en met de nieuwe wethouder zullen wij rond de tafel gaan zitten. Het 
bestuur ontvangt graag input van de leden over de onderwerpen waarover gesproken moet 
worden. Genoemd wordt dat in het verleden samen met het college een bezoek bij bedrijven 
werd gebracht, goed om dit weer te gaan doen. Het bestuur neemt dit mee.  
Joost Lubbers, beleidsadviseur economische zaken bij de gemeenten IJsselstein en Montfoort, is 
vandaag aanwezig. Leden kunnen hem altijd benaderen. 
 
▪ Bedrijvenplatform Utrecht-West: vorige week was er een vergadering met een goed, inhoudelijk 
overleg met de Provincie. Maar ook hier merk je de gemeentelijke verkiezingen.  
We zetten ons nog steeds in voor de ontwikkeling van de A2-zone. Helaas is er tegenwerking van 
Rijkswaterstaat. Er komt een onderzoek t/m oktober met betrekking tot de verkeersdrukte en pas 
daarna wordt het in behandeling genomen. Op dit moment is absoluut niet duidelijk hoe een 
ander gaat lopen.   
Ook is er gesproken over woningbouw in de regio. We hebben ingebracht dat met de hoge prijzen 
van de woningen er een goede balans moet zijn tussen jongere en oudere medewerkers en dat 
hier een visie op moet komen.  
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8. Samenstelling bestuur  
voorzitter Marian van den IJssel  
penningmeester Ron van Rijn 
secretaris Ulrich van Egdom 
bestuurslid Anja Klever 
bestuurslid Sander de Wit 
bestuurslid Marc Richèl 
 
De leden hebben een rooster van aftreden ontvangen. Voorzitter Marian van den IJssel en Ron 
van Rijn zijn in 2015 herkozen voor een tweede termijn, nu aftredend en niet herkiesbaar. 
 
Voorzitter Marian van den IJssel neemt afscheid van penningmeester Ron van Rijn en bedankt 
hem hartelijk voor zijn inzet en bijdrage aan het bestuur met bloemen en een dinerbon.  
 
Door het bestuur is Emmy Lammens als nieuw bestuurslid/penningmeester voorgedragen.  
Besluit: Emmy Lammens wordt bij acclamatie tot bestuurslid/penningmeester benoemd. 
Welkom in het bestuur! 
 
Voorzitter Marian van den IJssel is niet herkiesbaar, er is echter nog geen opvolger die kon 
worden voorgedragen. Er hebben zich kortgeleden twee kandidaten gemeld en daarmee gaat het 
bestuur in gesprek. Het komende jaar zal er vast een nieuwe voorzitter komen en deze behoort 
dan formeel te worden benoemd in de ALV (van 2019).  
De vergadering is ermee akkoord dat Marian van den IJssel voor de tussenliggende periode 
interim-voorzitter is. Besluit 
 
Voordracht herverkiezing: 
Ulrich van Egdom, bestuurslid sinds 2015, is herkiesbaar tot 2021. Ook Anja Klever, bestuurslid 
sinds 2015, is herkiesbaar tot 2021. Beide zijn voorgedragen voor herverkiezing tot 2021. 
Besluit: Ulrich van Egdom en Anja Klever worden voor een tweede termijn benoemd tot 
bestuurslid tot 2021. 
 

9. Rondvraag en sluiting van de vergadering 
De voorzitter bedankt Dennis van Vliet van harte voor de ontvangst in zijn bedrijf en dat we een 
heel mooi kijkje in de keuken hebben mogen nemen. 
 
De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en nodigt de leden uit voor een heerlijk hapje en 
drankje door Jos Epping.  
 
Sluiting van de vergadering om 19.30 uur. 
 


