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Versie 1 

In de ALV 2020 voorleggen voor goedkeuring door de leden 

 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ONDERNEMERSVERENIGING VIHIJ 

 

DATUM: 21 maart 2019 
 

AANWEZIG: Marian van den IJssel  voorzitter 

  Ulrich van Egdom   secretaris 

  Emmy Lammens  penningmeester 
  Anja Klever   bestuurslid 

  Marc Richèl   bestuurslid 

  Sander de Wit   bestuurslid 

 
  70 leden zijn aanwezig 

                          

LOCATIE: De Curve, Linnaeusweg 2, 3401 MP  IJsselstein 
 

 

 

 

Programma rond de Algemene Ledenvergadering: 
17.00 – 17.30 uur  Ontvangst leden 

17.30 - 18:30 uur  Algemene Ledenvergadering 

18.30 - 19.30 uur  Buffet 

19.30 – 20.30 uur  Lezing Hans van Breukelen: Maak je comeback 
20.30 – 21.30 uur  Borrel 

 

 

 
1. Opening Algemene Ledenvergadering en vaststellen agenda 

Voorzitter Marian van den IJssel opent om 18.30 uur de Algemene Ledenvergadering 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 28 maart 2018 versie 1 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 

4. Terugblik 2018 
Met een inspirerende presentatie aan de hand van foto’s en filmpjes een terugblik op 2018: 

▪ Leden aantal op 01-01-2018: 99  en  op 31-12-2018: 115 

▪ VIHIJ Café elke eerste vrijdag van de maand bij Robuust, met 8 edities  

▪ 12/01 Nieuwjaarsfeest: Happy 2018 bij Bar Brasserie Joris, 120 aanmeldingen 
▪ 28/03 Algemene ledenvergadering: Gastheer was CCIJ groep, met een presentatie over hun  

bijzondere activiteiten o.a. voor de Volvo Ocean Race, 50 aanmeldingen. Heerlijk food vanuit een 

container 

▪ 24/05 Zomeruitje met een rondleiding in het vernieuwde Green Village en een BBQ workshop, 
50 aanmeldingen 

▪ 18/09 bezoek Damen Shipyards, een uniek bedrijfsbezoek, 40 aanmeldingen 

▪ 18/10 bezoek Rechtbank, een extra activiteit georganiseerd door Gresnigt&Van Kippersluis, 15 

aanmeldingen 
▪ 05/11 College Tour met in de stoel drie generaties Schilte, inclusief een rondleiding door de 160 

jaar oude fabriek, 55 aanmeldingen. 
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Vooruitblik 2019  

Ulrich van Egdom neemt de leden mee in de plannen van het bestuur om ook in 2019 weer 
inspirerende activiteiten te organiseren. 

▪ mei/juni: Party#65: de VIHIJ bestaat 65 jaar 

▪ 03/09: Rob Schotema nodigt de leden uit voor een bezoek aan de Keulse Messe: Spoga+gafa  

▪ 14/11: College Tour 
▪ Nieuwe activiteit: Kennis-sessies. Doel is om iets meer verdieping te organiseren, de leden 

worden bij de invulling betrokken.  

 

5. Jaarrekening 2018 en Begroting 2019  
In de vergadering worden Jaarrekening 2018 en Begroting 2019 uitgereikt. Penningmeester 

Emmy Lammens neemt de verschillende posten door en geeft een toelichting op de cijfers. De 

kosten lopen volgens begroting.  

 
De kascommissie, bestaande uit Marcel Sterkenburg en Jennifer van Bemmel, 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. 
 

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 te verhogen naar een bedrag van € 325,00 per 

jaar. Hiervoor is een aantal argumenten te noemen. Al sinds heel wat jaren is de contributie niet 

verhoogd, terwijl de kosten wel stijgen. Het is tot nu toe gelukt om binnen de begroting te 
blijven, maar dat heeft wel de nodige inspanning gekost. Bij andere Ondernemersverenigingen is 

de contributie veel hoger. Om alle activiteiten in de toekomst te kunnen blijven organiseren op 

hetzelfde hoge niveau, is een contributieverhoging nodig.  

 
Naar aanleiding van een vraagt antwoordt Emmy Lammens dat de bijdrage voor de Haringparty is 

vervallen. De organisatie is anders geworden, commerciëler, en het bestuur vindt het niet meer 

passend om hieraan een bijdrage te leveren. De leden zijn hiermee akkoord. 

De leden hebben verder geen vragen of opmerkingen, de volgende besluiten worden genomen. 
 

Besluit: het bestuur wordt –onder dankzegging- bij acclamatie decharge verleend. 

Besluit: benoeming kascommissie: de kascommissie die in 2020 de boeken van 2019 controleert 

bestaat uit Jennifer van Bemmel en Marieke Stigter 
Besluit: op voorstel van het bestuur wordt besloten de contributie voor 2019 te verhogen naar 

een bedrag van € 325,-- per jaar.   

 

6. Elevator pitch nieuwe leden sinds laatste ALV 
> De volgende nieuwe leden stellen zich voor:  

2605 Marketing      

Vergadercentrum IJsselstaete 

MIB training&opleiding  
ActionCoach 

M van Rooij Transport&Verhuizingen BV 

 

> En nieuw lid zijn:  

Plus Schimmel 
Milin 

NeRuSch Massage 

Gimeg Nederland 

Robuust 
BTO Europe 

Nova Invicta   

Miltech West BV  

Intratuin IJsselstein  
Lastechniek Holland 

Den Haan Vastgoed BV 

 

Welkom bij de VIHIJ! 
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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.  
Sander de Wit doet verslag van het Werkbezoek in de regio op vrijdag 2 november 2018 met 

gemeente, provincie, onderwijs en bedrijfsleven. Onder andere is aandacht gevraagd bij 

gedeputeerde voor het tekort aan bedrijventerreinen in de regio. Provincie doet hierin veel te 

weinig. 
 

Groot probleem verder is de capaciteit van de Leidsche Rijntunnel in de A2, waardoor de N210 

dichtslibt. Ondernemersvereniging Lopik heeft hierover een interessant filmpje gemaakt, link 

komt naar de leden.  
 

Het bestuur van de VIHIJ zal aandacht blijven vragen voor de ontwikkeling van bedrijventerrein 

De Kroon langs de A2 en de problemen rond de aansluiting van IJsselstein op de A2.  

 
Er is voor de leden een boekje beschikbaar, gemaakt ter gelegenheid van het werkbezoek en 

waarin iedere ondernemersvereniging zijn speerpunten en problemen heeft benoemd.  

 

8. Samenstelling bestuur  
voorzitter Marian van den IJssel  

penningmeester Emmy Lammens 

secretaris Ulrich van Egdom 

bestuurslid Anja Klever 
bestuurslid Sander de Wit 

bestuurslid Marc Richèl 

 

De leden hebben een rooster van aftreden ontvangen. 
 

> Voordracht herverkiezing: 

Sander de Wit, bestuurslid sinds 2016 is herkiesbaar en wordt voorgedragen voor herverkiezing 

tot 2022. 
Besluit: Sander de Wit wordt bij acclamatie voor een tweede termijn benoemd tot bestuurslid tot 

2022. 

 

Voorzitter Marian van den IJssel is in 2015 herkozen voor een tweede termijn en was in 2018 
interim-voorzitter, in verband met het ontbreken van een opvolger die kon worden voorgedragen 

als voorzitter. Zij is nu aftredend en niet herkiesbaar. 

 

Namens bestuur en leden bedankt Anja Klever met warme woorden en grote dank Marian van 
den IJssel van harte voor haar inzet als voorzitter van de VIHIJ. Er zijn voor haar bloemen en een 

passend cadeau. 

Marian van den IJssel bedankt de leden dat zij zeven jaar aan het bestuur heeft mogen  

deelnemen, waarvan vijf jaar voorzitter van de VIHIJ mocht zijn. Zij heeft het met veel plezier 

gedaan, met prettige contacten, veel nieuwe mensen ontmoet en nieuwe plekken gezien.  
 

Met veel plezier wordt Rob Schotema als voorzitter door het bestuur voorgedragen. 

Hij stelt zichzelf voor en vertelt over de activiteiten van zijn bedrijf RS Vision.  

Zijn eerste plan is om –in overleg met het bestuur- aan alle leden een enquête voor te leggen 
met vragen naar wat de leden willen en wensen. Alle leden zullen worden gebeld.  

 

> Voordracht verkiezing voorzitter: 

Het bestuur draagt Rob Schotema voor om als voorzitter te benoemen. 
Besluit: Rob Schotema wordt bij acclamatie benoemd tot voorzitter, voor een eerste termijn tot 

2022. 

 

 
9. Rondvraag en sluiting van de vergadering 

Voor de rondvraag geen bijzonderheden. 

 

Voorzitter Rob Schotema bedankt de leden voor hun komst en nodigt een ieder uit voor een 
heerlijk buffet met aansluitend een inspirerende lezing door Hans van Breukelen.  

 

Sluiting van de vergadering om 18.35 uur. 

 


