
Ondernemersvereniging Spaarndam en Omstreken 

Notulen ledenvergadering 16 april 2012 

 

1) Opening vergadering 

De voorzitter is blij met de goede opkomst en heet iedereen van harte welkom.  

Patrick en Tamara worden bedankt voor de prettige sfeer en het heerlijke buffet vooraf in 

Restaurant De Stal. 

 

2) Bestuursmededelingen 

Ingekomen stukken 

- Document van ONS Spaarnwoude 

- Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft een uitnodiging gestuurd voor de 

structuurvisie 2035 

- Uitnodiging gesprek bestuur Dorpscentrum en Dorpsraad 

- Uitnodiging voor een seminar van de Kamer van Koophandel 

- Verslag kascontrolecommissie 

Ledenmutaties 

Op dit moment telt de ondernemersvereniging 79 leden. Het bestuur is trots op de groei en 

trots op de betrokkenheid van de leden. 

Nieuwe leden: 

- AK administratie 

- Gijs Vink 

- Lithografen 

- Het Plan 

- Heilig en Buit 

Terugblik 2011 

Het bestuur is in 2011 zeven keer bij elkaar geweest. Het bestuur heeft de informatieavond 

bezocht met betrekking tot de structuurvisie. Gemeente Haarlem heeft Spaarndam niet op 

de kaart. Het bestuur heeft hierover zijn zorgen uitgesproken.  

De band met de Dorpsraad is lastig. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Dorpscen-

trum en Dorpsraad. Nu gaan er gezamenlijke punten opgepakt worden, de nieuwjaarsre-

ceptie en het Dorpsorgaan. 

Er gaat een gesprek plaatsvinden tussen wethouders Velsen en Haarlemmerliede met be-

trekking tot economische zaken. 

Vaste punten op de agenda gezet: BHV (aanmelden via bestuur), Sinterklaas en de Spaarn-

damse dorpskalender. 



 

Notulen vorige vergadering 

Het Spaarne Buiten verhaal is achterhaald. Zolang de gemeente geen oplossing heeft voor 

het verkeer mag/kan er niet verder gebouwd worden. Hier wordt tijdens deze vergadering 

niet verder op ingegaan. 

Engel Kluis geeft aan dat er in de notulen staat dat de kalender erg populair is, hij vraagt 

zich af hoe dit wordt gemeten. Emile Verharen geeft aan dat er om gevochten wordt. Han 

Bouwens verteld dat de vraag echt heel erg hoog is. Léon geeft aan dat er vele mailtjes bin-

nen komen met de vraag om een kalender, bijvoorbeeld voor een verre neef. 

Missie OVSD 

- Serieuze gesprekspartner 

- Proactieve vereniging die inzet van de leden vraagt 

- Kansen creëren voor aangesloten leden door gezamenlijk optreden/netwerken 

- Motto: voor en door ondernemers 

Doelstellingen OVSD 

- Gezamenlijke ondernemersbelangen behartigen binnen overheden en andere orga-

nisaties 

- Serieuze gesprekspartner regionaal 

- Stimuleren ondernemerschap 

- Promoot lokale ondernemers 

- Promoot Spaarndam e.o. 

- Sociaal maatschappelijke betrokkenheid 

- Collectieve inkoop (BHV, kantoorartikelen, hard- en software) 

- Jaarlijkse groei bewerkstelligen 

Jaarverslag penningmeester 

Els Dokter geeft aan dat iedereen een uitdraai heeft kunnen maken van het financieel ver-

slag. Het financiële verslag is via de email toegestuurd naar alle leden. 

Van de Kamer van Koophandel is 2.000 euro ontvangen voor de bijeenkomst in de Zoete 

Inval, dit komt overeen met de begroting. Er is in totaal 17.000 euro binnengekomen en 

15.400 euro uitgegeven, dit betekend dat er 1.666 euro over is in 2011. De kosten zitten 

onder andere in de uitjes, website, advertentie Dorpsorgaan, drukwerk (flyers) en borrels. 

Er staat op dit moment een buffer op de bankrekening, het bestuur zou graag willen weten 

hoe de leden dit zouden willen besteden? Het totale vermogen op dit moment is 12.000 

euro, dit is zeer netjes. 

Engel Kluis zou het graag besteden aan ondernemersactiviteiten/ledenuitjes. 

Gijs Vink vraagt of de kosten voor de leden van de ondernemersvereniging elk jaar hetzelf-

de blijven? Léon geeft aan dat deze kosten hetzelfde blijven zolang het goed gaat. 

  



Kascontrole 

Bert Brals en Marianne Oosterveer hebben de kas gecontroleerd, Els houdt de kas fantas-

tisch bij, de kas is prima in orde! 

Léon bedankt Bert en Marianne. Bert heeft de kas al zes keer gecontroleerd. Janke Papa 

neemt het volgend jaar van Bert over. Reserve kascommissielid wordt Yvette van Lieshout. 

Decharge bestuur 

Els treedt af als penningmeester en bestuurslid. Léon bedankt haar namens bestuur en le-

den met een flesje wijn en een dinerbon.  

Pam Nieuwland heeft zich beschikbaar gesteld als nieuwe penningmeester, dit wordt 

goedgekeurd door de leden. 

Begroting 2012 

Er worden geen veranderingen verwacht in het aantal leden, de uitgaven enz.  

- De kosten voor het drukwerk worden iets verhoogd, om uitnodigen te versturen op 

papier.  

- De kosten per adverteerder op de dorpskalender zijn 175 euro. De oplage gaat van 

1.800 stuks naar 2.000 stuks, deze kosten worden opgenomen in het marketingbud-

get. 

- Er is hulp gevonden voor de website, de kosten worden iets verhoogd. 

De begroting is sluitend en wordt goedgekeurd door de leden. 

 

Gastspreker 

Frans Baud van KVSA.  

Er wordt een nieuwe cruiseterminal gebouwd in de haven van IJmuiden. In 1876 is KVSA 

opgericht, de cruiseschepen worden groter, vandaar een nieuwe terminal. Is het veilig crui-

sen? Kans op dodelijk ongeluk is 1 op 5 miljoen. In Nederland is kans op dodelijk ongeluk 1 

op 14500. Is cruisen oubollig? Nee. 

De cruisemarkt vervoert 20 miljoen passagiers per jaar, waarvan 5,5 miljoen binnen de EU. 

De omzet bedraagt 50 miljard. De EU is winstgevend, afgelopen vijf jaar is de omzet met 74 

procent gestegen. 

Gijs Vink vraagt of de cruisevaart last heeft van de economische crisis? Frans geeft aan dat 

de crisis juist nieuwe uitdagingen geeft. Mensen zijn je in deze tijd ook dankbaar dat je in-

vesteert. Je kunt nu goedkoper en sneller werken, je moet wel durven. 

De opening van de nieuwe terminal is 7 mei. 

Ineke bedankt Frans voor zijn verhaal. 

 

 



Economische visie 

Via een link op de website zijn aanbevelingen van harte welkom. Eind 2010 is er een foto 

gemaakt van de werkomgeving door de Kamer van Koophandel. 

- Stimulans Polanenpark is nodig 

- Meer aanleg mogelijkheden langs plassen 

- Sugar City is een bedreiging voor de detailhandel van Spaarndam 

- Ondernemers Lageweg zijn gedupeerd door wijziging bestemmingsplan 

- Bedrijventerrein Haarlemmerstraatweg moet gerevitaliseerd worden 

- Er moet meer parkeergelegenheid komen in Spaarndam-West 

Hoe willen de leden nu verder met de aanbevelingen? Kijk wat je ervan vindt.  

Hoe de status is van het bestemmingplan met betrekking tot de Lageweg is onbekend. 

Ineke roept op om de koppen bij elkaar te steken. 

 

Leden presenteren zich 

Gijs Vink is sinds een paar maanden lid. Aan de Kerkweg heeft hij een melkveehouderij en 

een boerderijcamping. Sinds 3,5 jaar zit hij op deze locatie, eerst zat hij aan de Vinkebrug. 

Per jaar gaat er 800.000 liter melk naar Campina. 

ONS Spaarnwoude, Ondernemers Nieuwe Stijl. In 2007 is er door het recreatieschap een 

agrarische visie opgesteld -> verbreding van de landbouw. 

Spaarnwoude meer promoten: 

- educatie 

- recreatie/toerisme 

- natuur/landschap 

- energie 

In de toekomst wil ONS met deze vier speerpunten meer met ondernemersvereniging 

Spaarndam doen. Er worden mensen gezocht om mee samen te werken. ONS heeft nu 40 

leden, iedereen kan lid worden. 29 april is het boerderijen dag, 30 mei is er een informatie 

avond over de voor- en nadelen van energie (bijvoorbeeld het collectief aanschaven van 

zonnepanelen). 

De heer Raadschelders vraagt of Gijs eigen producten verkoopt. Gijs verkoopt zelf geen 

producten, je hebt bijvoorbeeld wel Dijkmankaas. De site van de camping SVR van Gijs is 

www.blauhek.nl. 

Léon bedankt Gijs voor zijn verhaal. 

 

 

  



GP Groot, Rick Oostenrijk is werkzaam bij GP Groot dat naast de Zoete Inval zit. Zij doen 

afvalverwerking van Friesland tot en met Leiden. Zij hebben een adviestak en een energie-

tak (binnenkort ook groene stroom).  

Het collectief is besproken met de ondernemersvereniging. Wat willen zij bereiken: 

- kosten besparing 

- maatwerk 

- duurzaam afvalbeheer 

 

Uiteindelijke doelen: 

- positieve promotionele ondersteuning 

- toegevoegde waarde vereniging 

- uitbreiding ledenaantal 

- omvangrijk afval collectief 

- extra voordelen en services 

- milieuvoordelen 

Er zijn flyers om mee te nemen, inschrijven kan via de website van de ondernemersvereni-

ging. Het prijsniveau gaat in de toekomst omlaag. 

Mevrouw Spijker vraagt of GP Groot ook voor de gemeente werkt, ja zij werken ook voor de 

gemeente. Blijven zij op Polanenpark? Ja, zij blijven op Polanenpark. 

Léon hoopt op deelname en omarming van de leden voor dit project. 

 

Evenementenkalender 

Juni: Bert Brals bedrijfsbezoek met workshop 

September: ledenuitje bij Actionplanet 

Oktober: ledenbijeenkomst 

November: Sinterklaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marketing 

De kalender wordt ook voor 2013 gemaakt. Dit geldt ook voor de kaartjes, deze zijn af te 

halen bij Han. 

Van het Dorpsorgaan komen er nog drie uit. 

Nieuw is het smoelenboek en het magazine. Ondernemersvereniging Zwanenburg heeft 

een smoelenboek. Het idee is nog pril, het is de bedoeling om promotie te maken op een 

andere manier, een combinatie van allerlei dingen. De aanwezigen zijn akkoord met deze 

ingeslagen weg.  

In de krant heeft een artikel gestaan over de ondernemers in Spaarndam en de onderne-

mersvereniging. Goed voor de marketing en het netwerk van de ondernemersvereniging. 

 

 

Rondvraag 

Engel Kluis geeft aan dat iedereen een Dorpsorgaan ontvangt en dat daar tegenwoordig 

ook in geadverteerd mag worden. Engel is hier contactpersoon voor. 

Jan geeft aan dat je ook in het gemeentekrantje kunt adverteren. 

Emile verteld dat hij de Rietpol wil verkopen, we hopen dat de Rietpol in dezelfde hoeda-

nigheid blijft bestaan. 

 

Afsluiting 

Léon bedankt iedereen hartelijk voor de komst, de feedback en de ondersteuning. Hij hoopt 

dat iedereen nog even stil wil staan bij de visie en de doelstellingen. Denk ook aan GP Groot 

en hun voorstel.  

Els wordt nogmaals bedankt en Pam wordt heel veel succes toegewenst. 

De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


