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Notulen van de najaarsvergadering van de ondernemersvereniging, gehouden op 31 oktober 2011. 

WELKOMSTWOORD  

Om 19.50 uur heet Henk Wijkhuizen iedereen van harte welkom bij Beheersbureau Recreatieschap 

Spaarnwoude. Henk geeft een korte introductie over Recreatieschap Spaarnwoude. Recreatieschap 

Spaarnwoude valt onder recreatie Noord-Holland, het recreatieschap is een N.V. en 100 procent 

eigendom van de provincie. Recreatieschap Noord-Holland bestaat uit zes recreatiegebieden, 

Spaarnwoude is de grootste. Het is de bedoeling om samen te gaan met de kleine gebieden erom-

heen, dit om efficiënter te kunnen werken.  

Door slecht weer en blauw alg heeft Spaarnwoude minder bezoekers gehad. Structureel heeft het 

schap 1 miljoen euro tekort, de lasten bedragen 6.5 miljoen, de baten 5.5 miljoen euro. Spaarnwou-

de is wel het goedkoopste schap. In 2017 is het potje met reserves leeg. Nu is het dus van belang om 

te bezuinigen, de vraag is alleen waarop. 

Henk doet aan ondernemers de oproep om te blijven investeren en innoveren, pak kansen! 

Léon Ravestein bedankt Henk voor zijn introductie. 

 

OPENING VERGADERING 

 

Om 20.10 uur heet Léon iedereen van harte welkom.  

 

Volgend jaar zal er in het voorjaar een ledenvergadering zijn en in het najaar een informatieavond.  

 

Het bestuur heeft tien keer vergaderd dit jaar, er is drie keer een nieuwsbrief verschenen.  

Het bestuur heeft de Kamer van Koophandel gevraagd te assisteren en mee te kijken naar de visie 

van de ondernemersvereniging. Nog steeds wordt de ondernemersvereniging niet als ‘vol’ aangezien 

door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

 

Doelstellingen 

- Belangen van leden vertegenwoordigen; 

- Volwaardige gesprekspartner; 

- Ondernemerschap stimuleren; 

- Sociaal maatschappelijk betrokken zijn; 

- Bedrijvigheid en ondernemers promoten, dit gebeurd, op dit moment, door middel van de 

plattegrond en de kalender. Er zijn veel kansen, pak je kans als je die ziet voor je eigen be-

drijf; 
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- Collectief inkopen, BHV-cursus, op dit moment lopen er onderhandelingen met betrekking 

tot collectief vuilscheiden. 

 

Leden 

De onderstaande personen / bedrijven hebben zich als nieuw lid aangemeld: 

- Janke Papa; 

- Pam Nieuwland; 

- Snowplanet; 

- Spaarnebouw; 

- G.P. Groot; 

- Hugtenburg & De Vries; 

- Van de Peet Autobedrijf; 

- Polanenpark; 

- Jaap Hijmans. 

 

Er zijn opzeggingen binnengekomen van: 

- Van Assema; 

- Jolanda Witteman; 

- MacDonnell productions. 

 

Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden, wie wil zich aanmelden als nieuw bestuurlid? Mark 

Hofmans stopt als bestuurlid, heeft een drankje en een etentje gekregen. 

 

Financiën 

Els heeft de jaarstukken van 2010 opgemaakt. Er staat € 10.000,- op de bank, het bestuur is hier erg 

voorzichtig mee. Als er ideeën of suggesties zijn vanuit de leden, dan deze graag mailen. 

 

Notulen vorige vergadering 

De heer Visser mist de notulen van de vorige vergadering, hij zou deze ook graag behandelen.  

 

Promotie van de ondernemersvereniging 

Han Bouwens vertelt dat de kalender erg populair is in Spaarndam en omstreken. Het thema van 

aankomende kalender is plaatsen hedendaags en van vroeger. Als er leden zijn die reclame of activi-

teiten op de kalender willen dan kan dat. Mail dit door naar het bestuur, of geef dit na de vergade-

ring even aan.  

 

Han vertelt over het welkomstpakket voor de nieuwe leden. Dit pakket bestaat uit een uitnodiging, 

een kaartje, de Dorpsorgaan, een plekje op de website, een sticker en een folder. 

 

Er zijn nieuwe vlaggen te verkrijgen van de ondernemersvereniging. Stickers kunnen de ondernemers 

via Han krijgen. Misschien is het een idee om de stickers bij de kalender te voegen. 

 

Han zorgt voor de zaken om de ondernemers te promoten.  
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Discussie Landal 

Het bestuur heeft geen mening met betrekking tot het Landalpark. Dit is niet mogelijk omdat er te-

veel verschil bestaat tussen de ondernemers. Wel is het bestuur benieuwd naar de mening van de 

leden. Uiteraard geeft het bestuur wel tactisch strijdvaardige antwoorden op vragen.  

 

GASTSPREKER 

 

Laurette van Halen, van de Kamer van koophandel, is als gastspreker aanwezig. Laurette is aanwezig 

omdat de ambitie van de ondernemersvereniging serieuzer is geworden. Zij heeft een economische 

foto en visie gemaakt met betrekking tot de ondernemersvereniging. 11 april is de visie al gepresen-

teerd, deze heeft Laurette naar aanleiding van de reacties aangepast. Nu is er een nieuw concept 

versie die gepresenteerd wordt aan de leden en aan de gemeente.  

 

De visie is beschreven vanuit de visie van de Kamer van Koophandel. Het is de bedoeling om vanuit 

de visie zelf punten op de pakken, hoe kunnen we er iets mee als ondernemers? 

 

Laurette geeft antwoord op de onderstaande vragen. 

 

Arnold Balm kan zich niet vinden in de bedreiging van project Spaarne Buiten en Sugar City.  

→ Het gaat om de ambtenaren, druk met die plannen, dat heeft veel nadelen. 

Arnold geeft aan dat de economische mogelijkheden groot zijn. 

→ Bestemmingswijziging, bestemming bedrijf wordt bestemming wonen.  

 

Léon geeft aan dat het verschillende gezichten heeft. Voor Arnold is het persoonlijk geen bedreiging, 

maar voor Peter van Geldorp wel. Alles bij elkaar is de totale bedreiging groter dan de kansen. 

Els Dokter geeft aan dat een hele groep  jeugd ‘uit huis’ gaat. 

 

Hoe is de rol van de Kamer van Koophandel in het gesprek? Laurette geeft aan dat de gesprekken 

samen gevoerd kunnen worden, het zou wisselend kunnen zijn per gesprek, dit kan in overleg. 

 

Er is een presentatie geweest in de suikerfabriek, over de structuurvisie tot 2035. Deze bijeenkomst 

had een zeer lage opkomst, veel 50+ ers. 

 

 

LEDENPRESENTATIE 

 

Janke papa 

Janke Papa heeft haar eigen onderneming, Het Plan. Bij Het Plan gaat het om het op de juiste manier 

verkopen van producten. Het Plan kan helpen bij de promotie, de marketing, het beter aanbieden en 

verkopen van een product en het verbeteren en ontwerpen van een huisstijl. 

 

Polanenpark 

Joost Rutte is aanwezig namens Polanenpark. Polanenpark ligt tussen de Zoete Inval en het Rotte-

polderplein. Polanenpark is een park in ontwikkeling, rond 2020 moet het klaar zijn. Het is regionaal 

terrein en bedoeld ter huisvesting van bedrijven met wat ‘zwaarder werk’. 

 

Hugtenburg & De vries 

Peter Hugtenburg is sinds 2,5 jaar inwoner van Spaarndam, heeft het erg naar zijn zin. Het make-

laarsbedrijf is gevestigd in Haarlem, in de Cronjé.  Als je vragen hebt op onroerend goed gebied, denk 

dan aan hem. 
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De nieuwe mens 

Stanley Kolader heeft het bedrijf De nieuwe mens. Mensen kunnen meer… veel meer! Hij geeft als 

het ware onderwijs op het gebied van mens zijn. Alles draait om zin, inspiratie, energie en durf. Op 

een andere manier naar een onderneming kijken. Aan de slag gaan met zaken die niet heel en com-

pleet zijn. Maandag 28 november geeft Stanley een workshop in Dorpscentrum Spaarndam. 

 

 

KASCOMMISSIE 

 

De kascontrole commissie stelt voor aan de vergadering om het bestuur te dechargeren. De leden 

nemen dit advies ter harte over. 

Léon bedankt Marianne en Bert voor hun bijdrage als kascommissie. Ook voor volgend jaar stellen 

Marianne en Bert zich beschikbaar als kascommissie.  

 

RONDVRAAG 

 

Rob Dijkman vertelt dat hij al 6 jaar bezig is met wheeler/iceplanet.  Het is de bedoeling dat er een 

zwembad, ijsbaan en huisjes komen, dit is goed voor de werkgelegenheid. Hij is ook voorzitter van 

HFC De Kampioen, met 160 leden waarvan 50 jeugdleden. 

Rob vond Stanley zijn verhaal een goed verhaal, als ondernemer kun je ook nog iets goeds doen voor 

de jeugd! Bij belangstelling voor sponsoring hoort hij het graag. 

 

De heer Visser mist op de website informatie over nieuwe leden. Dit wordt zo snel mogelijk opgepakt 

en geregeld. 

 

 

AFSLUITING 

 

Léon bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar komst. In december vindt er weer een bedrijfsbezoek 

plaats. 

Om 21.50 uur sluit Léon de vergadering. 


