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CONCEPT NOTULEN versie 1    
Concept is goedgekeurd in de bestuursvergadering d.d. 16-11-2017 
In de ALV van 2018 voorleggen voor goedkeuring door de leden 
 
 
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ONDERNEMERSVERENIGING VIHIJ 
 
DATUM: 9 maart 2017 
 
AANWEZIG: Marian van den IJssel  voorzitter 
  Ulrich van Egdom   secretaris 
  Ron van Rijn   penningmeester 
  Anja Klever   bestuurslid 
  Marianne van der Meulen bestuurslid 
  Sander de Wit   bestuurslid 
 
  30 leden zijn aanwezig 
 
LOCATIE: Vineyard Food and Drinks, Atoomweg 63 in Utrecht 
 
 
 

Programma rond de Algemene Ledenvergadering: 
15.00 uur: Ontvangst bij Kuehne+Nagel, Atoomweg 115 in Utrecht 
15.30 uur: Unieke rondleiding door het distributiecentrum (DC) 
16.15 uur: Presentatie van Egon Walboomers, National Manager Copack Kuehne+Nagel 
16.30 uur: Presentatie van Thomas van Waardhuizen, Directeur WERK PAUW Bedrijven 
17.15 uur: Algemene Ledenvergadering (ALV) bij Vineyard Food and Drinks   
18.30 uur: Diner bij Vineyard Food and Drinks 

 
 
 

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

2. Mededelingen 
Geen bijzonderheden. 
 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 3 maart 2016 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 maart 2016 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4. Terugblik 2016 
Met een inspirerende presentatie aan de hand van foto’s en filmpjes een terugblik op 2016: 
▪ Leden aantal op 01/01: 99        en op   31/12: 105 
▪ Welkom nieuwe leden: Derko Installatietechniek, Upwijs Recruitment, Yellax ICT, Dubois 
Organizing, Service ICT, Ko-Tech Kozijntechniek 
▪ 15/01: Nieuwjaarsfeest op een unieke IJsselsteinse locatie: het oude stadhuis. Veel leden 
genoten van het feest met DJ Willow, Food and Drinks en J-Sax.  
▪ 03/03 Algemene ledenvergadering: Gastheer was 4DMS in IJsselstein, die een interessante 
rondleiding en presentatie verzorgde. Er waren ruim 60 leden aanwezig. 
Afscheid is genomen van Timon Bunnik als bestuurslid met dank voor zijn inzet.  
Welkom aan Sander de Wit als nieuw bestuurslid. 
▪ 17/03: Algemene ledenvergadering, waarbij de wijziging van de statuten officieel is 
goedgekeurd. 
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▪ In samenwerking met Bedrijven Platform Utrecht West (BPUW) werd op 20 april 2016 een 
bustour langs problematieken in de regio georganiseerd voor gedeputeerden van de provincie 
Utrecht. Zij kwamen ook naar IJsselstein, waar Marian van den IJssel namens de VIHIJ een 
presentatie over de aansluiting op de A2 heeft gegeven.  
▪ 26/05: Zomeruitje bij Inn Style Maarssen 
▪ 17/06: Haringparty 2016, gastheer was de Lekkerkerker Groep in Lopik. Met een veiling-
opbrengst van  € 10.000,00 bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio 
Lopikerwaard. Er waren 250 deelnemers aanwezig. 
▪ 13/09: Bedrijfsbezoek Jan Snel in Montfoort. Een geslaagd bedrijfsbezoek met een interessante 
presentatie en rondleiding. Veel leden waren aanwezig en zijn goed verzorgd door de huiscateraar 
van Jan Snel, met als afsluiting een walking diner. 
▪ 27/10: College Tour: met in de stoel onze nieuwe burgemeester Patrick van Domburg. Er waren 
zo’n 40 leden aanwezig, de ontvangst was in Brasserie Joris. 
▪ 08/11: Nieuwe leden lunch in Brasserie De Kloostertuin: nieuwe leden ontmoeten bestaande 
leden. 
▪ 15/11: Netwerkbijeenkomst Ondernemers IJsselstein (gemeente samen met Baronie, ZZPijl en 
VIHIJ) met bestuurslid Sander de Wit in de stoel. 
 
Vooruitblik 2017 
▪ 13/01: Nieuwsjaarsreceptie – is geweest 
▪ in mei: Activiteit. Er is contact met het Skydive Centre, de vraag is of dat op tijd klaar is om ons 
te ontvangen. Wordt vervolgd.     
▪ 22/06: Haringparty 2017. Dit jaar op een donderdag in verband met andere activiteiten. 
Gastheer is dit jaar Kiremko b.v. Montfoort  
▪ in september:Bedrijfsbezoek 
▪ in november: VIHIJ College Tour 
 

5. Jaarrekening 2016 en Begroting 2017  
In de vergadering worden Jaarrekening 2016 en Begroting 2017 uitgereikt. Penningmeester Ron 
van Rijn geeft een toelichting op de voorliggende stukken. De kosten lopen volgens begroting. 
Voor de viering van het VIHIJ 75 jaar jubileum is een dotatie voorziening jubileum van € 3.000,-- 
opgenomen. In januari is de nieuwe website c.q. communicatieplatform gelanceerd. De kosten 
worden in een aantal jaar afgeschreven.  
 
Gezien de Begroting voor 2017 stelt het bestuur voor de contributie voor 2017 niet te verhogen 
en op € 250,00 per jaar te houden.  
 
De leden hebben geen vragen of opmerkingen over de stukken en kunnen zich vinden in de door 
het bestuur uitgezette lijn.  
 
De kascommissie, bestaande uit Franca Winkel en Gerard Jacobs, heeft de boeken gecontroleerd 
en geen onregelmatigheden aangetroffen. De kascommissie spreekt complimenten uit voor de 
wijze waarop de boekhouding is uitgevoerd.  
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 2018 de boeken van 2017 controleert 
bestaat uit Gerard Jacobs en Lenie van Rooijen. 
Besluit: op voorstel van het bestuur wordt besloten de contributie 2017 niet te verhogen.  
 

6. Elevator pitch nieuwe leden 
Nieuwe leden stellen zich voor: Dubois Organizing, KoTech Kozijntechniek, Upwijs Recruitment. 
Niet aanwezig, wel nieuw lid: Yellax.  
Welkom bij de VIHIJ! 
 
Geen nieuw lid maar wel een nieuw initiatief in IJsselstein: stichting Duurzaamheidskring 
IJsselstein. Mark Bonenkamp (Vogelaar Verzenders) houdt een bevlogen inleiding over doel en 
voordelen van deze stichting en nodigt de ondernemers van harte uit zich hierbij aan te sluiten. 
Verduurzaming maakt bedrijven aantrekkelijker en bespaart kosten, zo weet hij ook uit eigen 
ervaring. Meer informatie is te vinden op www.DuurzaamheidskringIJsselstein.nl en leden zijn 
welkom rechtstreeks contact met hem op te nemen.  
 

7. Contacten met de gemeente, EPIJ en Bedrijvenplatform Utrecht-West 
Marian van den IJssel onderhoudt als voorzitter van de VIHIJ de externe contacten.  
▪ Gesprek met wethouder Huib Veldhuijsen (portefeuille Economische Zaken): 2x per jaar hebben 
Marian van den IJssel en Sander de Wit een gesprek met de wethouder. Wij proberen de 
belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen bij de gemeente, het gaat met name om 
hoor en wederhoor.  
Vandaag is de afscheidsreceptie van wethouder Veldhuijsen, zijn opvolger is nog niet bekend. 
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▪ Economisch Platform IJsselstein (EPIJ): daarin zijn wij als VIHIJ vertegenwoordigd met 4x per 
jaar een overleg.  
 
▪ Bedrijvenplatform Utrecht-West: in 2014 zijn wij hier lid van geworden. Met gedeputeerden van 
de Provincie is met een bus tour door de regio en een bezoek aan de Gerbrandytoren, aandacht 
gevraagd voor knelpunten in de gemeente. Rond de A2-zone is de laatste planning van de 
gemeente (november 2016) dat de eerste kavels in Q1-2018 kunnen worden uitgegeven. Onder 
voorbehoud van mogelijke obstakels als archeologische opgravingen enz.  
 
Namens het Bedrijvenplatform Utrecht-West is in een brief aan het College en de gemeenteraad 
onze zorg uitgesproken over de ontwikkelingen bij PAUW Bedrijven. Deze brief is besproken in 
het EPIJ-overleg en de aanwezigen konden zich hierachter scharen.  
 
▪ De voorzitter wijst de leden op de website van de VIHIJ, waar achter tabblad Gemeente de 
leden veel informatie kunnen vinden. Bijvoorbeeld verslagen van overleggen met de gemeente, 
de EPIJ en het Bedrijvenplatform Utrecht-West, handige links enz.  http://vihij.nl/gemeente  
 

8. Samenstelling Bestuur 
Afscheid van bestuurslid: Marianne van der Meulen, bestuurslid vanaf 2012, heeft aangegeven 
afscheid van het bestuur te nemen. De voorzitter bedankt haar hartelijk voor haar inzet en 
bijdrage in het bestuur de afgelopen jaren, en overhandigt bloemen en een attentie.  
 
Met het vertrek van Marianne van der Meulen is een vacature in het bestuur ontstaan. Het 
bestuur draagt voor als bestuurslid te benoemen Marc Richèl. Helaas kon hij vandaag niet 
aanwezig zijn. Het bestuur heeft op de uitnodiging aan de leden, geen andere aanmeldingen 
en/of voordrachten ontvangen. 
 
Besluit: Marc Richèl wordt bij acclamatie tot bestuurslid benoemd.  
 
Marian van den IJssel informeert de vergadering dat in 2018 volgens het Rooster van Aftreden 
zowel zij aftreedt en niet herkiesbaar is, als ook Ron van Rijn. Uitnodiging aan de leden alvast te 
overwegen zich verkiesbaar te stellen en/of rond te kijken in het eigen netwerk naar kandidaten 
voor voorzitter en penningmeester.  
 

9. Rondvraag 
Naar aanleiding van een vraag over de vacature voor Centrummanager geeft Franca van Winkel 
een toelichting op de plannen voor promotie van het merk IJsselstein. Een Bedrijveninvesterings-
zone (BIZ) voor de binnenstad is opgericht en een Stichting Stadsmarketing. In dat kader is de 
vacature voor de Centrummanager. 
 
Emmy Lammens stelt zich voor. Zij is sinds 1 maart gestart bij Alfa Accountants en Adviseurs in 
IJsselstein.  
 
 

10. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en nodigt de leden uit voor het diner. 
 
Sluiting van de vergadering om 18.15 uur. 
 


