Versie 1
In de ALV 2021 voorleggen voor goedkeuring door de leden

VERSLAG VAN DE DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING ONDERNEMERSVERENIGING
VIHIJ
DATUM:

25 juni 2020 (eerst gepland 17 maart 2020)

AANWEZIG:

Rob Schotema
Ulrich van Egdom
Emmy Lammens
Anja Klever
Marc Richèl
Sander de Wit

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

23 leden zijn aanwezig
LOCATIE:

Zoom (digitaal)

•

Opening Algemene Ledenvergadering en vaststellen agenda
Voorzitter Rob Schotema opent om 16.00 uur deze digitale ALV en heet de aanwezigen van harte
welkom. De ALV stond oorspronkelijk gepland op 17 maart 2020. Echter als gevolg van de Corona
Crisis is deze, met in kennisstelling van de leden, uitgesteld naar een later moment. De Corona
Crisis is ook de reden dat deze ALV uiteindelijk op digitale wijze wordt gehouden.
De agenda wordt vastgesteld.

•

Mededelingen
Rob Schotema agendeert 1 extra punt voor de agenda van deze vergadering. Dit betreft de
samenstelling van het Bestuur van de Vihij

•

Notulen van de algemene ledenvergadering van 21 maart 2019
Het verslag van de vorige vergadering was te vinden op de website bij de uitnodiging voor deze
vergadering. Dit was een aantal leden ontgaan. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt
ongewijzigd goedgekeurd.

•

Terugblik 2019
Anja Klever geeft aan dat de gebruikelijke film, als mooie terugblik op een Vihij jaar, dit jaar niet
wordt getoond. De foto’s en andere fragmenten zijn zichtbaar op de website.
Ulrich van Egdom geeft een toelichting op de activiteiten van 2019.
▪ Leden aantal op 01-01-2019: 114 en op 31-12-2019: 102
▪ Nieuwjaarsfeest: Happy 2019 bij HCY, 110 aanmeldingen
▪ ALV 2019 bij Terberg in het nieuwe pand de Curve. Dit was tevens het afscheid van de
voorzitter van de Vihij Marian van de IJssel. In dat kader trakteerde Marian de Vihij op een
lezing van Hans van Breukelen n.a.v. zijn boek. 60 aanmeldingen
▪ Viering van het 65 jarig jubileum van de VIHIJ bij MasMik in mei. 85 aanmeldingen
▪ De 1e Kennissessie op 8 oktober inzake fiscale en juridische thema’s met als onderwerp; ‘Ben je
als ondernemer voorbereid op de toekomst’. 20 aanmeldingen. In de periode daaraan
voorafgaand is door het Vihij bestuur samen met Patrick Vergeer (Yellax ) en Sipko Visser
(ActionCoach) nagedacht over de ontwikkeling van kennissessies. Waarvoor veel dank! De
ervaringen rondom deze 1e kennissessie zijn meegenomen naar het programma voor 2020.
▪ College Tour met in de stoel Barry en Marian van de IJssel van van den Ijssel Bedrijfskleding.
De interviewer was Ton Hendrixks. Inclusief een rondleiding door het nieuwe pand van van de
IJssel. 50 aanmeldingen
Vooruitblik 2020
Ulrich van Egdom neemt de leden mee in de eerste activiteiten en de plannen van het bestuur
voor 2020. Als gevolg van de Corona Crisis zijn alle fysieke activiteiten tot nader orde uitgesteld
of omgezet naar digitaal.
▪ De Vihij was het jaar 2020 enthousiast begonnen met een zeer goed bezocht Happy 2020
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nieuwsjaarfeest. (120) Een sit down & changes diner bij de Heren van de Wijn. Gezien de goede
opkomst was het een drukke avond met veel onderling contact.
De laatste ‘live’ Vihij activiteit voor het uitbreken van de Corona Crisis medio maart was de
Kennissessie “Meer winst maken hoe pak je dan aan” door Sipko Visser van ActionCoach
Nederland. Een sessie met veel interactie.
De geplande Algemene Leden Vergadering op 17 maart 2020 bij Harvink kon helaas door de
Corona Crisis niet doorgaan. Deze is derhalve met mededeling naar de leden uitgesteld tot
uiteindelijk deze digitale bijeenkomst op 25 juni.
In de periode kort na het uitbreken van de crisis is een Corona call gehouden van leden voor
leden. Dit om te bezien en te bespreken waarin leden elkaar kunnen steunen in deze moeilijke
tijd.
Als eerstvolgend event staat de Kennissessie rondom personeel gepland onder de noemer “de
inzet van personeel tijdens en na de Corona Crisis” verzorgt door Talect en BIJ Advocaten.
We hopen weer een grotere (fysieke) bijeenkomst te kunnen organiseren na de zomer en leden
wordt opgeroepen de datum van 10 september alvast in de agenda te noteren.
In oktober staat een race event in Zandvoort gepland. Dit is een special en voor een beperkt
aantal deelnemers voor eigen rekening en risico.
Tot slot staan voor na de zomer nog een aantal kennissessies gepland over thema’s als online
nieuwe business genereren (oktober) en alternatief financieren.

Jaarrekening 2019 en Begroting 2020
In de vergadering worden Jaarrekening 2019 en Begroting 2020 toegelicht. Penningmeester
Emmy Lammens neemt de verschillende posten door en geeft een toelichting op de cijfers.
De kascommissie, bestaande uit Marieke Stigter en Jennifer van Bemmel, heeft de boeken
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.
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2020 terug te brengen naar de oude contributie ad
€ 250,00 per jaar. Als gevolg van de Corona Crisis is de verwachting dat mogelijk minder dan
gepland fysieke bijeenkomsten zullen plaatsvinden.
Naar aanleiding van een vraagt betreffende het hoge resultaat over 2019 antwoordt Emmy dat dit
te maken heeft met de verhoging van de contributie naar €325,00 enerzijds en het nog niet volop
hebben draaien van de nieuwe activiteiten (waaronder maandelijkse kennissessies) in dit eerste
jaar.
Besluit: het bestuur wordt –onder dankzegging- decharge verleend.
Besluit: benoeming kascommissie: de kascommissie die in 2020 de boeken van 2019 controleert
bestaat uit Jennifer van Bemmel en Marieke Stigter: I.v.m. het beperkt aantal leden in deze
digitale vergadering is nog geen besluit genomen over de kascommissie 2021 (voor de boeken
van 2020). Actie: kascommissie nog benoemen.
Besluit: op voorstel van het bestuur wordt besloten de contributie voor 2020 te verlagen naar een
bedrag van € 250,-- per jaar.

•

Elevator pitch nieuwe leden sinds laatste ALV
> De volgende aanwezige nieuwe leden stellen zich voor:
•
Aarendonk Assurantiën
•
Xperon Golf
•
TALECT
Welkom bij de VIHIJ!

•

Contacten met de gemeente, EPIJ en Bedrijvenplatform Utrecht-West
Namens de VIHIJ onderhoudt Sander de Wit de externe contacten.
Sander de Wit geeft een toelichting op de BBUW.
Maakindustrie, TechnoHub, Veenlanden College, Jonge mensen en techniek
De Kroon wordt ontwikkeld. De Gemeente IJsselstein heeft in dit kader contact gezocht met de
VIHIJ. Er ligt een laatste breekpunt hetgeen ook tot vertraging leidt. Dit betreft Rijkswaterstaat
inzake de Rijksweg en de verbinding met de A2.
Op 10 september organiseert de Vihij een najaarsbijeenkomst bij Marnemoende. Op dat moment
zal hierop een nadere toelichting volgen door de Gemeente IJsselstein.
Patrick Vergeer stelt de vraag in hoeverre men serieus kijkt naar de IJsselsteinse ondernemer.
Sander licht toe dat bij de uitgifte van kavels IJsselsteinse ondernemingen de voorkeur hebben.
Sander geeft voorts een toelichting op de woningbouw in dit gebied.
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•

Samenstelling bestuur
voorzitter Rob Schotema
penningmeester Emmy Lammens
secretaris Ulrich van Egdom
bestuurslid Anja Klever
bestuurslid Sander de Wit
bestuurslid Marc Richèl
Nathalie Krom is gepolst voor een bestuursfunctie. Na enig beraad heeft zij besloten daar geen
gebruik van te maken. Marc Richèl is aftredend in 2020 en heeft besloten niet verder te gaan als
bestuurslid. Marc geeft hierop een nadere toelichting. Zijn afscheid zal plaatsvinden in de
bijeenkomst bij Marnemoende op 10 september. Dit brengt het aantal vacante plekken in het
bestuur op 2. Rob dankt Nathalie en Marc alvast voor hun inzet en roept de leden op zich te
melden als toekomstig bestuurslid.
Tot slot geeft Rob een toelichting op een aantal vertrekkende leden.
Jeroen Winters vraagt of de reden van vertrek bekend is waarop Rob dit nader toelicht.

•

Rondvraag en sluiting van de vergadering
Voor de rondvraag geen bijzonderheden.
Voorzitter Rob Schotema bedankt de leden voor hun digitale aanwezigheid nodigt een ieder uit
het rondgestuurde borrelpakket te openen en samen virtueel een drankje te drinken.
Rob sluit de vergadering.
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