Jaarverslag van het bestuur
ZZP vereniging Montfoort-Oudewater ZZPMO
over het verenigingsjaar 2013
In dit vijfde jaar dat onze vereniging bestaat kunnen we terug kijken op 2013 als een mooi verenigingsjaar
waarin de leden van ZZPMO door de volgende gastbedrijven cq. gemeenten werden uitgenodigd:
27 februari 2013
Kunst Galerie “SilleKunst”, Oudewater
11 september 2013
Theater “De Wildeman”, Linschoten
27 november 2013
Gemeente Montfoort
Zeer uiteenlopende gastbedrijven/instanties, maar daardoor was het bezoeken ervan leerzaam voor ons als
ZZP-ondernemers.
Een bijzonder evenement was het door onze vereniging georganiseerde “ZZPMO Seminar” van 29 mei.
De avond werd bezocht door 56 personen, waarbij opvallend weinig eigen leden aanwezig waren. Veel mensen
bleven tot laat nog netwerken.
Op 10 juli van het vorige jaar vond de BBQ plaats op Het Beloken Land te Montfoort.
Het was een bijzonder gezellige avond met 23 aanwezigen, met een interessante presentatie door de eigenaar
van het “Het Beloken Land” de heer Leen Verkaik. Het bestuur heeft besloten om van de BBQ een jaarlijks
terugkerend evenement te maken.
De andere verenigingsactiviteit is het ZZP-Café. Een avond in het kwartaal komen leden bijeen in een café in
Montfoort om samen onder het genot van een drankje te netwerken. Met een gemiddeld aantal van zo’n 8
vaak vaste bezoekers, zijn wij als bestuur niet ontevreden, maar wij roepen de leden toch op om eens in het
ZZP-Café langs te komen.
Ons ledental is vrij stabiel. Aan het begin van 2013 hadden wij 43 leden en op 01-01-2014 hebben wij het
huidige aantal van 41 leden.
De volgende leden hebben in het afgelopen jaar opgezegd:
Anke Lagendijk
Studio Lagendijk
Linschoten
Ina Poot
Spelen onder de Regenboog
Montfoort
Adrina Bravenborg
Langszij Zorgbemiddeling
Montfoort
Kristie Jansen
Jansen Multipresents
Linschoten
Edwin van Kuik
EKUtech Foodmachinery
Montfoort
Alexandra Meyboom
ALEX+CO
Montfoort
Adrie van Meurs
VM Trainingen
Linschoten
Nel van der Waart
DION Adviseurs
Montfoort
Als nieuw lid hebben wij mogen begroeten:
Jelle Peeters
PMM Productions
Inez van der Bijl
Allegorie
Nick Zinkstok
NPZ Automatisering
Lisette de Oudsten-Baas BAAS in eigen huis
Chris Scherpenzeel
C2 Techniek
Marieke Mulders
kik-counseling

Papekop
Montfoort
Montfoort
Montfoort
Oudewater
Montfoort

Tegen het einde van het vorige jaar is ons bestuurslid Nel van der Waart uit het algemeen bestuur getreden.
Het bleek dat Nel zich niet meer kon vinden in de bestuursaanpak van onze vereniging. Helaas heeft Nel
inmiddels ook haar lidmaatschap opgezegd. Hierbij willen wij als bestuur Nel bedanken voor haar getoonde
inzet en werk voor onze vereniging. Zij was per slot van rekening wel bestuurslid en lid van het eerste uur.
Het bestuur zal aan Nel een bloemetje sturen.
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Het jaar sluiten wij als vereniging altijd af met het sturen van een ZZPMO-kerstkaart. De bedoeling daarvan is
om nieuwe leden te werven. Helaas hebben wij moeten vaststellen de kerstkaarten niet het gewenste effect
hebben gesorteerd. Wij vragen ons dan af wij hiermee door moeten gaan.
Planning 2014
26 februari
23 april
28 mei
25 juni
9 juli
10 september
29 oktober
26 november

ALV + ZZP-bijeenkomst
ZZP-Café
ZZP-Bijeenkomst
BBQ
ZZP-Café
ZZP-Bijeenkomst
ZZP-Café
ZZP-Bijeenkomst

Linschoten
Montfoort
Oudewater
n.n.t.b.
Montfoort
Montfoort
Montfoort
Linschoten

Wij kunnen terug kijken op een mooi verenigingsjaar. Omdat er relatief gezien weinig verloop is onder de
leden, zien wij als bestuur dat de leden elkaar vaak al heel goed hebben leren kennen. Dat dit zakelijk vruchten
gaat afwerpen, staat buiten kijf. Bekend maakt bemind, nietwaar? Reden genoeg om als bestaand lid, nieuwe
leden aan te brengen.
Het bestuur vraagt aan de ALV om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid van het
afgelopen verenigingsjaar.
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