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Jaarverslag ZZPMO 2015 

 

Jaarverslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2015 

 

2015 was alweer het zevende jaar van ZZPMO. We vormen een stabiele vereniging van circa 

45 zelfstandige ondernemers, die in overgrote meerderheid bewust en met overtuiging voor 

zelfstandigheid hebben gekozen. Dat schept een band. Leden leren elkaar steeds beter kennen. 

De activiteiten van de vereniging hebben altijd een inhoudelijke component en zijn voor de 

leden vooral ook een reden om elkaar op te zoeken en ervaringen te delen. Naarmate leden 

elkaar steeds beter leren kennen, groeit het vertrouwen en neemt het belang van de 

bijeenkomsten voor hen individueel toe.  

 

Het ledental is vrij constant, ondanks mutaties door het jaar heen. Nieuwe leden vinden hun 

weg naar ZZPMO via collega-ondernemers (introducé) of publicaties/aankondigingen in 

lokale huis-aan-huisbladen. Vertrekkende leden zeggen dit te doen omdat zij geen ‘tijd 

kunnen/willen vrijmaken voor de bijeenkomsten.’ Het gemiddeld aantal deelnemers aan de 

bijeenkomsten ligt net boven de twintig (circa 50%) en lijkt iets constanter dan andere jaren. 

Niet iedereen kan altijd aanwezig zijn, maar de ‘harde kern’ van leden die regelmatig hun 

gezicht laat zien, lijkt langzaam maar zeker toe te nemen. De noodzaak om de vereniging te 

laten groeien lijkt hiermee minder groot. Desondanks blijft het bestuur streven naar aanwas 

van het aantal leden, zodat nóg meer uitwisseling van kennis, kunde en ervaring mogelijk 

wordt. De nieuwe website, gebruik van sociale media en publicaties in lokale media spelen 

daarin een rol, naast bestaande leden die steeds worden uitgenodigd collega zzp’ers als 

introducé mee te nemen. 

 

Het vinden van gastbedrijven voor de bijeenkomsten vergt in de praktijk behoorlijk wat 

inspanning van het bestuur. We zijn het meest succesvol als er al een relatie is met een 

bedrijf. Daarom is tijdens de zomer barbecue aan alle aanwezigen gevraagd met ideeën te 

komen en waar mogelijk contact te leggen. Dat heeft nog niet geleid tot nieuwe afspraken, 

wel is het aantal potentiële gastbedrijven vergroot. Het bestuur zal ook dit jaar leden blijven 

vragen suggesties te doen. 

 

Afgelopen jaar waren we te gast bij: 

 

18 februari De Broedkorf in Oudewater (alv) 

24 juni MásMik@De Haan in Benschop (barbecue) 

8 juli ZZP Café in Oudewater 

9 september Avant Accountants in Oudewater 

7 oktober De Reclamehelden in Montfoort 

25 november De Zuivelboerderij in Oudewater 

 

De contacten met zzp-verenigingen in de regio hebben in 2015 geen concrete acties of 

activiteiten opgeleverd. Eerder is met de vereniging ZZPIJL (IJsselstein, Lopik, Benschop) 

afgesproken dat we elkaar over en weer informeren en uitnodigen. Uitnodigingen van ZZPIJL 

worden per email aan de leden doorgezet. Voor zover het bestuur kan zien, wordt daar weinig 

tot geen gebruik van gemaakt.  
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De relatie met Rabobank Utrechtse Waarden, sponsor van ZZPMO, is aangehaald. Het 

vertrek van de vaste contactpersoon en reorganisatie binnen de bank heeft tijdelijk tot een 

verminderde betrokkenheid van de bank bij vereniging geleid.    

 

De bestuursleden Joop Jansen en Wil van der Neut zijn begin dit jaar afgetreden. De 

vereniging is hen veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet. Diana Verburg en Jelle 

Peeters zijn dit jaar als bestuurslid aangetreden. Het bestuur heeft in 2015 zes keer vergaderd 

om de diverse bijeenkomsten te organiseren en lopende verenigingszaken in goede banen te 

leiden. De collegiale samenwerking binnen het bestuur verloopt goed en in een informele 

sfeer. 

 

Namens het bestuur van ZZPMO,  

 

Dirk Huckriede (voorzitter) en Harry Bijl (secretaris) 

 


