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Ondernemersvereniging Spaarndam, Notulen Algemene ledenvergadering 14 april 2014 

 

1) Opening vergadering 

Quirijn opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen van harte welkom. 

Nick heeft een tijdje terug een mail gestuurd waarvan Quirijn hoopt dat de leden er niet 

teveel van geschrokken zijn. Dennis Sintenie komt hierover samen met de leden een gesprek 

voeren straks. 

Terugblik 2013 

- 8 bestuursvergaderingen 

- Bespreking over toekomst Gemeente Haarlemmermeer en Spaarnwoude 

- Project Spaarnwoude geeft energie 

- Bedrijfsbezoeken 

- Bedrijfsbezoeken met workshops 

- Popup event 

- Sinterklaasintocht 

- Enkele ledenacties van: 

GP Groot, De 7 Schoonheden, Prorama, Het Plan en Action Planet 

-  Ledenuitje bij Dynamique 

Het speeddaten was een groot succes, dit zouden de leden graag vaker doen.  

 

2) Bestuursmededelingen 

 

Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 

De notulen zijn niet genummerd… eraf gevallen? Stonden er wel op. 

Leon Ravestein is heerlijk een weekend weggeweest naar Terschelling.  

Verder geen opmerkingen met betrekking tot de notulen, goedgekeurd. 

 

Ledenmutaties 

Er hebben zich weer nieuwe leden aangemeld, hier is het bestuur heel blij mee. 

- Audrey van Geldorp van Bootbekleding.nl 

- Golfbaan Spaarnwoude 

- Huisartsenpraktijk Spaarndam 

- JOOS! Creatieve en Organisatorische projecten 

- Lalalau 

- Loesjezaken 

- Lotus Verkoopstyling 

- Mark-security 

- Mesman Bouw & Vastgoedmanagement 

- Noads 

- Paintball Spaarnwoude 

- Praktijk Spaarnekade 

De vereniging heeft nu zo rond de 100 leden, veel nieuwe leden vanuit Spaarnwoude.  



 

 
Pagina 2 van 7 

 

Financiële zaken 2013 

Er is naar de boeken gekeken door Janke en de heer Kuhlman. Remco leest namens zijn vader 

de bevindingen voor.  

- De mutaties van het bestuur zijn nog niet doorgegeven aan de kamer van koophandel.  

- Notulen van de bestuursvergaderingen ontbreken.  

- Er zal op een of andere manier weer notulen moeten worden gemaakt.  

Quirijn bedankt Remco en Janke voor hun inzet en hulp. 

Janke wordt vervangen door Yvette, reservelid wordt meneer Visser. Volgend jaar controleren 

Remco en Yvette de kas. 

Opmerking over winst- en verliesrekening. Door de heer Uitendaal, de 7500 euro van de 

Kamer van koophandel, bijdrage promotieplan Spaarnwoude wordt volgend jaar weer 

uitgegeven, zou genoteerd moeten worden als reservering. 

Anita Kraaijenbos merkt op dat als er kosten zijn voor zaken, dat dat meegenomen moet 

worden. Het resultaat zal negatief worden.  

 

Algemene discussie 

Aan de hand van verschillende stellingen wil het bestuur kijken of het mogelijk is om 

werkgroepen of commissies op te zetten. Er zijn steeds 2 kanten van de zaal, een kant voor de 

leden die het eens zijn met de stelling en een kant voor de leden die het niet eens zijn met de 

stelling.  

 

Thema 1: Economisch, bedrijfsmatig en sociaal-maatschappelijk voorzieningenniveau. 

Stelling 1: De OVS is niet verantwoordelijk voor het op peil houden van het 

voorzieningenniveau in het dorp en omstreken. 

 Alle leden zijn het eens met deze stelling. 

Bert Brals geeft aan dat het niet de bedoeling is om hierop afgerekend te worden, 

‘verantwoordelijk’ is een te zwaar woord.  

 

Stelling 2: De OVS zou zich actiever moeten bezig houden met de planvorming rondom het 

Rijnlandshuis.  

 6 leden zijn het eens met deze stelling 

Han geeft aan dat hij graag een vinger in de pap houdt, het lijkt hem stom om er niets mee te 

doen. Yvette ziet het meer als kennis vergaren. Anita Kraaijenbos geeft aan dat het haar een 

unieke locatie lijkt om je als kleine ondernemer te huisvesten. De OVS zou de gelegenheid 

kunnen creëren om mee te praten, mee te denken over de mogelijkheden.  

Aan de ‘oneens zijde’  wordt onder andere aangegeven dat je er zelf voor moet vechten, niet 

als OVS. Wat er gedaan wordt met het Rijnlandshuis is de keus van Rijnland. 

Anita geeft aan dat je juist als OVS de krachten kunt bundelen, anders gaat het naar iemand 

met een berg geld. Han zegt dat als je nu niets doet, je straks buitenspel staat. Hij doet het 

voorstel voor een subcommissie.  
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Stelling 3: De OVS moet zich actief bemoeien met het fusieproces van de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  

 11 leden zijn het eens met deze stelling 

Janke, oneens, geeft aan dat elke ondernemer dit individueel zou moeten doen. De belangen 

zijn te verschillend.  

Leon is het eens, hij vindt dit de kans om de betrokkenheid te vergroten, voor elke 

ondernemer is er een gemeenschappelijke deler.  

Peter zegt dat je als ondernemer je individuele belang hebt, ga je je als groepje uiten? Je moet 

het wel eens zijn met elkaar.  

 

Thema 2: Verkeer en bereikbaarheid 

Stelling 4: In Spaarndam moet er binnen 3 jaar een oplossing komen voor de 

parkeerproblemen op diverse plaatsen in het dorp. 

 3 leden zijn het oneens 

Mark Hofmans is het oneens, hij vindt niet dat de ondernemers dit hoeven op te lossen.  

Gijs Vink is het eens, de stelling had iets anders gesteld kunnen worden.  

Han vindt dat er als ondernemers best een punt gemaakt kan worden.  

Quirijn geeft aan dat het belangrijk is om te peilen waar de knelpunten en belangen liggen. De 

OVS kan in ieder geval in gesprek blijven over dit onderwerp. Dit onderwerp is wellicht wel 

belangrijk genoeg voor een commissie. Er kan een enquête gehouden worden om meningen 

te ventileren. Als je iemand gaat vertegenwoordigen moet er wel een waterdicht systeem zijn.  

De heer Visser vat samen, een commissie vormen en die formuleren een mening.  

 

Thema 3: Integrale gebiedspromotie 

Stelling 5: Gebiedspromotie is onwenselijk want er is geen draagvlak voor meer recreanten, 

toeristen, bezoekers enzovoort onder de bewoners van het gebied. 

 1 lid is het eens 

Laura is het oneens, ze is trots op het dorp 

Mark geeft aan dat er niet genoeg parkeerplaatsen zijn, 90 procent van het ‘oude dorp’ is 

tegen Landal. Meer rust, minder mensen op het dorp.  

 

Thema: Evenementen 

Stelling 6: De minimaal zes bijeenkomsten, borrels en evenementen die door de OVS 

georganiseerd worden zijn precies goed qua aantal en inhoud. 

 Leon Ravestein is het oneens, alle anderen eens 

Leon geeft aan dat de OVS groeit, uitbreiden in de breedte, meer workshops, informatieve 

bijeenkomsten en borrels. Niet iedereen hoeft overal naartoe. Geen combinatie van een 

borrel met een workshop, Leon ziet die het liefst los van elkaar.  

Het bestuur hoort graag van de leden wat er nog meer georganiseerd zou kunnen worden. 
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Thema: Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 

Stelling 7: De OVS doet genoeg aan maatschappelijk verantwoorde zaken. 

 De meningen hierover zijn sterk verdeeld 

Leon geeft aan dat de OVS al genoeg doet, kalender, Sinterklaas enz. Alles is juist bewust 

teruggebracht, niet de taak vaak de OVS.  

De belangen liggen ver uit elkaar, wie wordt waar wijzer van.  

Het idee wordt geopperd om op de website een plek te creëren voor ondernemers met 

activiteiten. Iedere ondernemer die iets organiseert mag daar een aantal dagen/weken iets 

plaatsen.  

 

Kern van het verhaal, het is heel moeilijk om als OVS met 1 mond te praten. Ergens zal er toch 

iets te vinden zijn om te verbeteren, samen sta je sterk.  

 

Begroting 2014 

Meneer Visser vraag naar opbrengsten kalender, meer adverteerders, dit wordt aangepast. 

 

Contributie 2015 

Er zijn voldoende leden om de contributie gelijk te houden aan 2013, niemand heeft bezwaar. 

 

Verenigingsstructuur 2.0 

De bijlage is op de website te lezen, samenvatting nieuwe bestuursvorming. Het beleidsplan 

OVS periode 2014-2020.  

De doelstellingen zijn aangescherpt, in grote lijnen zijn deze hetzelfde gebleven. Hoofdstuk 4 

en 5 zijn het belangrijkste. 

Hier en daar leden benaderen voor commissies. Zijn er mensen die interesse hebben in 

commissievorming? Je kunt als bestuur veel doen, maar meer als je het met zijn allen oppakt. 

Wie wil er iets doen? Ga naar mensen om je heen en maak je punt het bestuur ondersteunt.  

Ursel geeft aan dat ‘Verkeer op de Dijk’ van de Dorpsraad niets met de OVS te maken heeft. 

Quirijn vindt dat een mening, anderen hebben een andere mening. Heb je interesse om het 

anders te doen, wat houd je tegen? 

Belangen zijn zo verdeeld dat het niet te doen is?  

Teun, je zou wel moeten toetsen of er voldoende draagvlak is binnen de OVS. Hoe breng je 

iets namens OVS? Structuur zodanig vorm geven dat je niet ergens zomaar ter 

verantwoording gevloten wordt.  

Is het een idee om per mail te toetsen wat de meningen zijn over dat wat er op papier staat? 
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Leon Ravestein vindt het een heel mooi document. 

Opmerkingen over plan:  

- pagina 7, voorzieningenniveau. Het woord winkels wordt niet genoemd. Daaronder 

onderwerpen lokaal. Behoudt van de groene buffer, groene buffer interesseert hem niet. Is 

een stelling inname…; 

- pagina 5, punt 2, verantwoordelijkheid, betrokkenheid van maken. Quirijn geeft aan 

dat het als lid zijn van de OVS al een blijk is van verantwoordelijkheid; 

- Pagina 8, externe regionale ontwikkelingen, mist Sugar City; 

- Pagina 12, Leon zijn naam verkeerd geschreven; 

- Punt 2 pagina 12, lastig om dit te voeren. Opvatten als mooi streven of als Geert 

Wilders, democratisering past niet in tekst, was oude bestuur niet democratisch? Leon als oud 

bestuurslid heeft altijd leden willen betrekken. Het is niet correct wat er staat; 

- Pagina 13, groene buffer, toelichting is passender dan de stelling.  

Prachtig document. Leon denkt dat je niet aan belangbehartiging moet doen namens OVS 

maar als deel van OVS.  

Quirijn legt uit dat er beoogd is om beide kanten mogelijk te maken. Dus samen en in 

groepen. De onderliggende structuur moet helder zijn. Het blijft altijd lastig, mensen van 

buitenaf interpreteren anders. 

Leon hoopt op voorzichtigheid. 

Er is nagedacht over de organisatiestructuur voor het bestuur. Zij gaan mensen vragen en 

benaderen, er is nog 1 bestuurspost vrij. Het bestuur zoekt versterking. Bij deze de uitnodiging 

voor het komen versterken van bestuur. 

Leon vraagt zich af hoe je commissie verkeer en bereikbaarheid namens OVS op kunt laten 

treden…. belangenbehartiging. Teun, er zou wel duidelijk moeten zijn hoeveel procent dan 

eens of oneens is. Een echte meerderheid.  

Quirijn mist peilingen. Je kunt niet objectief zijn, je bent gekleurd in de commissie gaan zitten. 

Leon, belangenbehartiging is en blijft een heel moeilijk punt, faciliteer een hele mooie groep 

die zijn best gaat doen in informatievoorziening. Daarna verdere stappen.  

Ursel geeft aan dat de vraag over statuten wordt weggelachen. Wat is er vastgelegd, 

basisstructuur moet deugen. Statuten worden bijgevoegd. Er is een oprichtingsakte.  

Quirijn geeft aan dat de statuten rondgestuurd kunnen worden. Statuten zijn niet gewijzigd na 

1975. Laten we afspreken dat statuten dit jaar nog op tafel komen en dat er gekeken wordt 

wat er aangepast moet worden. Statuten worden rondgestuurd.  
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Bestuursmutaties 

Aftredend niet verkiesbaar: Pam en Ineke 

Ineke: korte samenvatting 2009 lid geworden van de OV als beginnend ondernemer. Vrij snel 

door Leon gevraagd om lid te worden van het bestuur. Na 4 jaar er toch achter dat 

bestuurlijke capaciteiten niet zo groot zijn. En meer tijd aan andere dingen willen besteden. 

Moeilijk om met kritiek om te gaan terwijl je er in vrije tijd mee bezig bent. Ineke wil zich meer 

op achtergrond gaan bewegen blijft zich ook inzetten voor Spaarnwoude geeft energie. 

Bedankt voor de fijne samenwerking. 

Quirijn en Han bedanken Ineke met een bos bloemen, een flesje drank en een bon voor het 

Stille water.  

  

Han: vice voorzitter 

Quirijn: voorzitter 

Nick: secretaris 

Anita: penningmeester 

Mark en Gijs: lid 

  

Geaccepteerd 

 

Leon vraagt of we het nu ook eens zijn met nieuwe verenigingsstructuur.  

Quirijn geeft aan dat via de mail nog gecommuniceerd gaat worden hierover. Het bestuur 

heeft hier nog werk aan te doen.  

Peter, voor dit soort zaken waar algemeen belang aan de orde is zal het nog een keer expliciet 

gecommuniceerd moeten worden. Duidelijke kaders en transparant naar de ledenvergadering 

toe.  

 

3) Nieuwe leden mogen zich presenteren 

Laura en Vincent presenteren zich later in de bunker. 
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4) Spaarnwoude geeft energie 

Janke geeft aan dat Ineke de vorige vergadering heeft verteld over Spaarnwoude. 

Bart heeft website gemaakt, deze week live. Er is ook een app.  

Op het moment dat je in het gebied bent kun je via de app of website heel makkelijk bekijken 

wat je allemaal kunt doen in de regio. 

Doel: Alle bezoekers meerdere activiteiten laten doen.  

Er worden nog ondernemers bezocht die mee willen doen. Nog niet iedereen is bezocht en 

nog niet iedereen heeft ‘ja’ gezegd.  

Als ondernemer kun je in verschillende rubrieken meedoen. 

Dana en Janke bezoeken namens de werkgroep de ondernemers.  

Je kunt inloggen via facebook, interactief en modern.  

Leon Ravestein vraagt of er een verdienmodel achter zit? De kosten moeten worden gedekt, 

dat is het verdienmodel. Op dit moment is er geld van de Kamer van koophandel voor de 

website en app. De volgende stap is de bewegwijzering, iets bij deelnemende ondernemers. 

De ondernemers zijn nodig om de kosten te dekken, de kosten voor het eerste jaar zijn 349 

euro. De samenwerking kan ook gepromoot worden op de site.  

Ineke geeft aan dat ze er niet op uit zijn dat anderen die niets met Spaarnwoude te maken 

hebben, gepromoot worden op de site.  

Activiteiten kunnen wel worden aangeleverd, ook als je niet lid bent.  

Basisafspraak met de kamer van koophandel is dat het niet expliciet voor leden van de OVS is. 

Klopt, iedereen mag mee doen, ook als je geen lid bent.  

Fondsenwerving, alle gemeentes en provincie, recreatie NH gesproken en brief gestuurd, het 

voorstel is om na de drukte weer contact te zoeken. Ze blijven zoeken naar geld.  

Met elkaar kunnen we er hier een succes van maken, elk volgend jaar wordt het goedkoper 

om op site te staan.  

Het is een geweldig initiatief geweest om dit op te starten, voor algemeen belang.  

Basispakket is goedkoper, kom langs bij Janke, die geeft alle informatie. 

 

5) Evenementen 

- 12 juni: bedrijfsbezoek; 

- 10 september: ledenuitje, paintball; 

- 27 oktober: informatiebijeenkomst; 

- 22 november: sinterklaas. 

 

6) Rondvraag 

De heer Visser, wanneer wordt er vergaderd? 1 keer per jaar algemene ledenvergadering. De 

datum voor volgend jaar is nog niet gepland. 

Leon van Lieshout stelt ruimte ter beschikking op 12 juni mocht er een probleem zijn. 

De heer Visser wenst het bestuur succes en hij is beschikbaar waar nodig.  

 

7) Sluiting en informeel samenzijn 

De vergadering wordt om 22.40 uur gesloten. 


