Jaarverslag ZZPMO 2017

Jaarverslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2017
We vormen een stabiele vereniging van 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, ondanks mutaties door het jaar heen, afgelopen jaren vrij constant geweest.
Het afgelopen jaar hebben we echter een terugval gezien. Per 31 december 2017 telde de
vereniging nog 34 leden. De gestage teruggang in de loop van het jaar, was niet terug te
zien in de opkomst bij de bijeenkomsten. Er zijn kennelijk vooral ‘slapende’ leden vertrokken.
Dat neemt overigens niet weg dat het bestuur in 2018 actief aan werving van nieuwe leden
wil gaan werken.
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 en was ook het afgelopen
jaar vrij constant. Niet iedereen kan altijd aanwezig zijn, maar er is een ‘harde kern’ van
leden die regelmatig hun gezicht laat zien.
Het vinden van gastbedrijven voor de bijeenkomsten verliep in 2017 zeer voorspoedig. Al
vroeg in het jaar was de agenda ‘gevuld’.
Net als in 2016 hadden we in 2017 zes bijeenkomsten.
16 februari
alv bij Vianen Kozijnen
13 april
Paasborrel bij De Dijketelg
28 juni
Barbecue & Kookworkshop @MasMik
12 september Wijnproeverij bij “Proef en plezier”
23 oktober
Bijeenkomst bij Muziekhuis Oudewater
7 december Bijeenkomst bij Vlist Brocante
Halverwege het verslagjaar heeft Jelle Peeters zijn bestuurslidmaatschap om persoonlijk
redenen tijdelijk stilgelegd. Er was voor de overige bestuursleden op dat moment geen
aanleiding om (tijdelijke )vervanging te zoeken. Eind december heeft Jelle aangegeven niet
terug te keren en zijn lidmaatschap op te zeggen. Daarop heeft het bestuur besloten de alv
van 22 februari 2018 af te wachten en daar voorstellen te doen voor het vervullen van de
ontstane vacature.
Het bestuur heeft in 2017 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.
Montfoort, 14 februari 2018.

