
 

                     Jaarverslag ZZPMO 2016 

  

Jaarverslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2016  

 

2016 was alweer het achtste 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 was ook het afgelopen jaar vrij constant. 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.  

 
Afgelopen jaar waren er meer bijeenkomsten dan in 2015. Vanwege zeer geringe belangstelling 

zijn we gestopt met het zzp-café. Daar zijn de Paasborrel en de bijeenkomst bij Molen De Valk als 

aftrap voor het nieuwe seizoen, voor in de plaats gekomen. 

  

15 februari  OndernemersPunt49, Montfoort / Goudriaan Vastgoed (alv)  

24 maart Paasborrel bij De Dijketelg in Papendorp 

26 mei Brandweer Montfoort 

29 juni  MásMik@De Haan in Benschop (barbecue)  

24 augustus  Molen De Valk in Montfoort 
26 september Boottocht Rederij De Vrijheid in  Oudewater  

8 november Lijstenmakerij Mavanti in Montfoort 

 

 
Er zijn dit jaar geen wijzigingen opgetreden binnen het bestuur. Het bestuur heeft in 2016 vijf 

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) 


