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Jaarverslag 

van het bestuur 

 ZZP vereniging Montfoort-Oudewater ZZPmo.nl 

over het verenigingsjaar  

2012 

 

Onze ZZP-vereniging werd op 31 augustus 2009 opgericht. Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder en 

kunnen we terug kijken op 2012 als een mooi verenigingsjaar waarin de leden van ZZPmo.nl bij de 

volgende bedrijven gastvrij werden ontvangen, 

 

14 maart 2012:   Kiremko BV Food Processing Equipment, Montfoort 

4 april 2012:  Talent Enterprise BV, Linschoten 

13 juni 2012:   Timmerfabriek Geurts BV, Oudewater 

5 september 2012: Streekfonds Utrechtse Waarden, Benschop/Polsbroek 

 

Allemaal prachtige bedrijven met ondernemers die met bloed, zweet en (vreugde)tranen hun bedrijf 

hebben opgebouwd en er nog steeds mee bezig zijn. Onze regio kent nog veel meer van dergelijke 

bedrijven. Voor dit jaar heeft het bestuur al afspraken met nieuwe bedrijven kunnen maken. 

 

Op 4 juli van het vorige jaar vond ook de BBQ plaats georganiseerd door Ria van Roekel en Pedro 

Jooren. Het was een bijzonder gezellige en leerzame (social media) bijeenkomst waarin wij als 

ZZPmo.nl-leden  en onze sponsors, op een ontspannen manier nog beter met elkaar kennis konden 

maken. Mede naar aanleiding van de ALV 2012 hebben de leden tijdens deze BBQ op verzoek van het 

bestuur suggesties aangedragen voor nieuwe en/of extra activiteiten, waaronder het weer activeren van 

het ZZP-Café, meer de gelegenheid geven leden te laten vertellen over hun vak of specialisme, te 

netwerken en bijeenkomsten meer thematisch te benaderen.  

 

Naar aanleiding van de rondvraag tijdens de BBQ wordt sinds oktober 2012 weer het ZZP-Café 

georganiseerd. Een avond in het kwartaal komen de leden bijeen in een café in Montfoort om samen 

onder het genot van een drankje te netwerken. Het ZZP-Café krijgt zo langzamerhand een vast aantal 

trouwe bezoekers waartussen zakelijke contacten worden gelegd. 

 

Ook wat betreft de publiciteit mogen we als ZZP-vereniging niet klagen. Het mediapartnership met 

Businessclub Lopikerwaard met haar uitgaven van het blad Ondernamen, een echt ondernemers-

magazine zorgt voor een groeiende naamsbekendheid van onze vereniging in de regio. 

 

Planning 2013  

24 april    Seminar-ZZPMO 

26 juni    BBQ voor leden en sponsors 

10 juli    ZZP-Café 

11 september  Bedrijfsbezoek 

30 oktober  ZZP-Café 

27 november  Bedrijfsbezoek 

 

Kortom, het goede reilen en zeilen van onze vereniging in het afgelopen jaar, geeft ons als  

bestuur heel veel vertrouwen voor de toekomst. Het bestuur vraagt daarom aan de ALV om het 

bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid van het afgelopen verenigingsjaar. 


