Jaarverslag ZZPMO 2014 (concept)
Jaarverslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2014
Het zesde jaar van onze zzp-vereniging was een goed jaar. Het is wederom gelukt een aantal
geslaagde activiteiten te organiseren. Het ledental bleef vrij constant en de financiële situatie
is gezond. Het is duidelijk te merken dat leden elkaar steeds beter leren kennen. De
bijeenkomsten verlopen in een prettige, ontspannen sfeer. We waren afgelopen jaar te gast bij:
26 februari
2 juni
10 september
24 november

Het Wapen van Linschoten (alv)
Gemeente Oudewater
Van Kooten Advocaten, Montfoort
Van Dijk Systems, Linschoten

Verder waren er drie zzp-café’s en uiteraard de jaarlijkse barbecue, waarvoor we dit jaar te
gast waren bij Recreatie-Landschap De Rosenboom in Benschop.
Het ledenaantal schommelt nog steeds tussen de 40 en 45. Het bestuur zou met het oog op de
continuïteit graag een lichte groei van het ledenbestand zien. Er is een ledenwerfactie
ondernomen met behulp van ansichtkaarten die bestaande leden als persoonlijke uitnodiging
aan zzp’ers in hun directe omgeving kunnen aanbieden.
Er zijn enkele artikelen in de Zenderstreek en de IJsselbode geplaatst ter aankondiging van
onze bedrijfsbezoeken, waarin ook niet-leden werden uitgenodigd te komen.
In december is aan alle zzp’ers in Montfoort, Oudewater en Linschoten een kerstkaart
gestuurd met ook daarin weer een uitnodiging om vrijblijvend een zzp-bijeenkomst te
bezoeken.
De contacten met zzp-verenigingen in de regio is afgelopen jaar verder versterkt. Met de
vereniging ZZPIJL (IJsselstein, Lopik, Benschop) is afgesproken dat we elkaar over en weer
informeren en uitnodigen. In de alv van 26 februari 2014 is uitgesproken dat ZZPMO
zelfstandig wil blijven en door wil op de bestaande voet, maar dat samenwerking in de
organisatie van grotere evenementen in de toekomst wordt nadrukkelijk opengelaten.
Twee bestuursleden hebben een bijeenkomst voor zzp-verenigingen in de provincie Utrecht
bijgewoond en daar ervaringen en ideeën gedeeld met mensen van Betuwe in Business,
BiZZP, De Bilt Werkt, Platform Z, Rondomdedom, Voortuin Netwerk, VOS
Vijfheerenlanden, Wijkse Ondernemers Koffie, ZOLO, ZOOOM, ZPIB, ZZP Platform
Stichtse Vecht, ZPP Vloot Utrecht en ZZPIJL. ZZPIJL heeft na afloop aangekondigd het
stokje te willen overnemen en in 2015 een soortgelijke bijeenkomst te zullen organiseren.
Aan het begin van 2015 zijn Ria van Miltenburg en Harry Bijl te het bestuur toegetreden.

