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Notulen Algemene ledenvergadering Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. 13 april 2015 
 
1.  Opening 
Quirijn opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen van harte welkom en geeft Richard, 
directeur van Snowplanet, het woord. Richard heet iedereen van harte welkom, hij is sinds maart de 
nieuwe directeur van Snowplanet. Hopelijk heeft iedereen lekker gegeten en treft hij de leden vaker 
aan bij Snowplanet.  

 
2.  Terugblik 2014 
Tussen de ledenvergadering van 2014 en heden hebben de onderstaande items plaatsgevonden: 

- 8 bestuursvergaderingen; 
- Overleg met de heer Westerman van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 
- Project Spaarnwoude geeft energie; 
- Project HanSje; 
- Bedrijfsbezoeken; 
- Bedrijfsbezoeken met workshops/presentaties; 
- Sinterklaasintocht; 
- Ledenactie van Het Plan, marketing en meer; 
- Ledenuitje bij Paintball Spaarnwoude. 

3.  Notulen Algemene ledenvergadering 2014 
Zijn er op- aanmerking over de notulen? De heer Visser zou graag een presentielijst zien. Het lijkt 
Quirijn inderdaad goed om een presentatielijst toe te voegen aan de notulen van dit jaar. Quirijn 
vraagt hierbij of de leden alsjeblieft van te voren aan zouden willen aangeven of ze wel of niet komen. 
Leon Ravestein, geeft aan dat hij niets heeft terug gehoord over het plan dat was gemaakt, 
verenigingsstructuur 2.0, het beleidsplan. Zonde, had het bestuur meer mee moeten doen. Quirijn 
beaamt dit en geeft aan dat het bestuur het niet unaniem eens was met het plan, vandaar dat er 
verder niets mee is gedaan. 
Notulen akkoord. 
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4. Ledenmutaties 
Totaal 96 leden. Nieuwe leden: 

- AMH, Architect Maria Hoogland; 
- Café Fort Zuid; 
- Claudia’s boerderij activiteiten; 
- De Content keuken; 
- LeddOffice; 
- Restaurant ’t Stille Water; 
- Ritlanden terminals bv; 
- Ssence Concepts; 
- Stichting Dorpscentrum Spaarndam; 
- Van Tintelen Service. 

Leon is 4 jaar geleden vrij veel bezig geweest met de Kamer van koophandel. Toen hij daar toentertijd 
het ledenaantal aangaf werd daar altijd heel positief op gereageerd. Het aantal leden is heel hoog. De 
vereniging is Pro-actief, Pro- actief het werkgebied ingaan opent veel deuren, beseffen individuele 
leden dat wel? Het enthousiasme moet een beetje gaan leven, Leon mist enthousiasme! Hij is wel heel 
trots! 
Ben Vermeer reageert enthousiast, wordt lid, geeft De Kanaalgraver uit. De dame naast Ben is bij 
verschillende ondernemersverenigingen geweest, onder andere Velsen. Bij deze vereniging zijn veel 
leden aanwezig in vergelijking met de andere verenigingen. 
Quirijn geeft aan dat het bestuur van Dorpscentrum Spaarndam steeds minder subsidie krijgt, moeten 
zichzelf in leven houden. Wie zitten er allemaal in het bestuur? Zeven personen, geen enkele 
ondernemer, misschien handig om wat ondernemersbloed in het bestuur te krijgen. Het bestuur zou 
graag zien dat ondernemers veel gaan doen in het Dorpscentrum. Het is voor ondernemers handig om 
de boel in de gaten te houden en te steunen. 
Kees Raateland, was vice-voorzitter van het Dorpscentrum, nu bestuurslid. Kees vertelt het volgende. 
We liggen onder vuur, we duiken nergens voor. Van 30.000 euro terug naar 11.000 euro van gemeente 
Haarlemmerliede. Zijn we nog blij mee. De hoofdbeheerder hebben we moeten laten gaan, had mooie 
plannen, helaas niet helemaal gelukt. Milco is weer terug in oude functie. Zullen moeten draaien op 
vrijwilligers. Ontzettend moeilijk om dat soort dingen in te vullen. Verbouwing, huisarts weg, niet 
zonder slag of stoot. Over twee weken vindt er weer een gesprek plaats met de heer Westerman van 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Tijdens het eerste gesprek is aangegeven dat het 
Dorpscentrum zou kunnen rekenen op expertise van de gemeente. Deze aanbieding van hulp was een 
loze belofte.  
Het bestuur van het Dorpscentrum zou graag een keer in discussie gaan met ondernemers. Ze denken 
heel veel te kunnen leren van de ondernemers. Quirijn denkt zeker dat het goed is om in discussie te 
gaan, te brainstormen met het bestuur van het Dorpscentrum. 
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5. Financieel 2014 
Financieel verslag 2014 
Anita, penningmeester van de ondernemersvereniging, heeft dit jaar voor het eerst het financiële 
overzicht gemaakt. Het overzicht is aangepast, hopelijk beter leesbaar dan voorheen. 2014, 
contributiegelden, automatiseringskosten, smoelenboek van 2013, de meeste kosten spreken voor 
zich. Geadverteerd in het Dorpsorgaan. Vergaderkosten, in Café Spaarndam, koffie en thee. 
Dorpskalender draait in principe quitte.  
Dit jaar inkomsten vanuit de Kamer van Koophandel en gemeente Velsen. Het eigen vermogen positief 
in vergelijking met 2013.  
Werkgroep Spaarnwoude geeft energie, geeft een behoorlijk positieve duit in het zakje voor de 
ondernemersvereniging, dat is de conclusie van Teun. Subsidie aangevraagd. Heel positief!! Anita geeft 
aan dat de werkgroep een apart onderdeel is van de ondernemersvereniging, het resultaat is 0 euro, 
wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Trots op Spaarnwoude geeft energie.  
Opmerking vanuit de leden, de jaarrekening is nu heel duidelijk en overzichtelijk in vergelijking met 
vorig jaar. 
Verslag Kascontrolecommissie 
Remco Koelman vormde, samen met meneer Visser, de kascontrolecommissie. Ondanks het verschil, 
40 cent, sluitend, positief resultaat, akkoord bevonden. Remco bedankt Anita voor het bijhouden van 
de financiële overzichten. Han bedankt de heer Visser en Remco met een flesje Dijkslijk. De heer Visser 
maakt volgend jaar nog deel uit van de kascontrolecommissie. Reservelid was Yvette van Lieshout, 
nieuwe reservelid is Toesja.  
 
6. Bestuursmutaties 
Er zijn geen leden die zich gemeld hebben om het bestuur te versterken. De bestuursleden zijn nu 
allemaal correct aangemeld bij de kamer van Koophandel. Het bestuur stelt zich herkiesbaar.  
 
7. Financieel 2015 
Contributie 2016 
Contributie 2016, geen verhoging. Geen grote plannen, voor iedereen is het al best wel een hoog 
bedrag, we houden het zoals het is. 
Begroting 2015 
De begroting wordt officieel goedgekeurd voor 2015. 
   
8. Leden 
Arjan van Tintelen, Van Tintelen service. Woont sinds een jaar in Spaarndam, wil via de 
ondernemersvereniging graag contacten opdoen en integreren. In 2012 voor zichzelf begonnen, 
verhuurt zichzelf aan oude werkgever, KPN-telecom. Arjan is expert op het gebied van adsl, telefoon, 
fax enz. met betrekking tot koperaansluitingen.  
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9. HanSje 
Wie kent Hansje nog niet? 
Hansje is een mascotte die in het leven is geroepen om Spaarndam en omgeving te 
vertegenwoordigen. Het plan is om een boek uit te geven. Deels voor kinderen, in het midden een 
plattegrond, van kust tot IJsselmeer, met het originele verhaal. Ook een serieus deel. Een aantal leden 
zit in de projectgroep. De werkgroep is twee keer bij elkaar geweest, binnenkort komen ze weer bij 
elkaar. Hansje gaat komende zomer diverse fotoshoots doen. Er worden professionele foto’s gemaakt, 
onder andere aanstaande zaterdag bij de Brandweer,  de koeiendans en de opening van het boekje De 
groene buffer van Janke Papa.  
Een idee vanuit De Kanaalgraver, kleurplaat plaatsen? Is een goed idee! 
Er zijn zoveel verhalen en boeken over Hansje Brinker, wat is nou het echte verhaal? Er komt een 
verhaal wat leuk is. Doel, rond vergadering van oktober het boek klaar hebben.  
Hansje is 10 jaar oud. Hij geeft een interview in Groene buffer.  
Ineke, Hansje kan dingen aan elkaar gaan verbinden. Beeldje maken! Spaaractie bij Albert Heijn. Jose, 
Hansje digitaliseren, iets met app… beeldmerk is geregistreerd.  
 
10. Spaarnwoude geeft energie 
Ineke vertelt dat het financieel goed gaat met het initiatief, aantal leden: 23. Alfred van Snowplanet wil 
ook graag deel uit maken van de werkgroep. Nieuw tarief, niet iedereen had budget, 75 euro, 
verenigingen tarief. Er zijn nu drie tarieven. De organisatie is goed op orde, de werkgroep kan nog wel 
leden gebruiken, iedereen kan zich aansluiten. Graag aanmelden als je verstand van IT hebt. De 
volgende bijeenkomst is 22 april, voor die datum zijn ideeën, aanvullingen van harte welkom. Hansje 
mag zeker ook een rol spelen bij Spaarnwoude geeft energie. Yannick heeft een plekje op het 
beheerbureau. Delen op Facebook, zet er regelmatig nieuwe dingen op. Gemeente Velsen heeft als 
eerste een bijdrage geleverd, die wordt op bepaalde punten vermeld. Ze hebben een bijeenkomst 
gehad bij Brasserij Halverwege, het belangrijkste is meer zichtbaarheid. Ze zijn offertes aan het 
opvragen voor het maken van borden. Er komt een kraampje bij de koeiendans en een koppeling met 
de website van IJmuiden aan Zee. Praten met gemeente, waar aandacht aan besteden voor recreatie 
en toerisme. Wil je lid worden, dat kan via het aanmeldingsformulier, Ineke heeft de formulieren bij 
zich.  
 
Het plattegrondje, daar heeft Spaarnwoude geeft energie een groot aandeel in. Hij is vol, al drie keer 
eerder uitgebracht. De kaart is compleet, hij lijkt op het kaartje zoals we hem al hadden. Het 
plattegrondje komt zo snel mogelijk weer uit, voor Hemelvaart. 30.000 stuks, Sail, raken we makkelijk 
kwijt. De nieuwe wijk is erin gezet, de huisarts verplaatst. Er wordt het voorstel gedaan om het kaartje 
huis aan huis in de bus te gooien. Kaartje op laten halen bij verschillende bedrijven? Tegoedbon ergens 
voor, kop koffie bij Teun? Bij jachthaven aan zijkanaal C, er is goed contact. Geen lid, wel heel blij mee.  
Ben vraagt hoe Ineke met de gemeentes omgaat, 20.000 mensen. Daar heeft Spaarwoude geeft 
energie weinig mee te maken. Prima dat de evenementen er zijn maar we willen ons dan wel kunnen 
presenteren als organisatie. We willen er geen last van hebben, we worden nu gehoord als 
ondernemers. Het doel is om, op een positieve manier, Spaarnwoude onder de aandacht van het 
publiek te brengen. Gefocust op het tonen van een arrangement, eten, overnachten, vergaderen.  
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11.  Evenementenkalender 
11 juni: bedrijfsbezoek 
Augustus: ledenuitje Sail 
9 september: Ledenuitje Funtainment 
26 oktober: Informatie bijeenkomst 
21 november: Sinterklaas 
Reacties op uitje met Sail? Geen reacties nog.  
 
12. Rondvraag 
Kalender 2016, voortzetten? Het bestuur denkt erover om het anders te doen. Peter van de 
Klinkenberg neemt een sabbatical. Wordt het tijd voor iets anders, tips, ideeën? Het bestuur hoort het 
graag. 
Han bedankt iedereen voor de aanwezigheid, tot de volgende keer.  
Alfred wordt bedankt met een flesje Dijkslijk. 
De vergadering wordt gesloten om 22.10 uur. 
 
 
 
 


