Jaarverslag ZZPMO 2019
Tien jaar ZZP-MO. 2019 was een jubileumjaar. We vierden het jubileum op 28 november met
een jubileumdiner en wijnproeverij voor leden en hun partners. In samenwerking met het
Oude Stadhuis en Proef & Plezier hebben we een mooie culinaire beleving weten samen te
stellen. Was het diner ook de opmaat naar een succesvol tweede decennium ZZP-MO? Dat
kan, maar dan moet er wel wat gebeuren.
Klein maar fijn, in het vorige jaarverslag hebben we dat een passende benaming genoemd
voor ZZP-MO. En, inderdaad we hebben nog steeds de kern van leden van ZZP-MO van
leden die het merendeel van de bijeenkomsten bijwonen. Maar die kern is afgelopen jaar wel
weer wat kleiner geworden. Dat zien we niet alleen op papier terug, maar ook in het
gemiddelde bezoekersaantal. De bijeenkomst bij het Beloken Land was met negen
deelnemers een dieptepunt. De Ducktrail in mei, waar het bestuur had gerekend op
overtekening van de beschikbare twintig plaatsen, trok slechts zestien belangstellenden. Ook
de jaarlijkse barbecue trok minder bezoekers dan eerdere jaren. Eind 2019 hadden we 29
actieve leden, waarmee we gevoelsmatig onder een grens zijn gezakt. Gaat het ons ook het
komende jaar lukken om vanuit die beperkte basisgroep steeds genoeg mensen op de been
te brengen om bijeenkomsten succesvol en zinvol voor leden te laten verlopen?
Het is vooral een kwantitatief probleem. Inhoudelijk lijkt het nog steeds wel goed te zitten.
Degenen die aanwezig zijn bij bijeenkomsten zijn positief over het gebodene en over de
onderlinge contacten. We hebben nog steeds te maken met leden die in overgrote
meerderheid bewust en met overtuiging voor zelfstandigheid hebben gekozen. Dat schept
een band. 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.
Dit is het derde opeenvolgende jaarverslag, waarin het bestuur constateert dat het
ledenaantal met het oog op de continuïteit omhoog zou moeten. Pogingen om leden hierbij
actief te betrekken hebben ertoe geleid dat zzp’ers die als introducee zijn meegekomen zich
hebben aangemeld. Terugkijkend op tien jaar ZZP-MO kunnen we constateren dat die weg –
leden werven leden – steeds verantwoordelijk was voor het grootste deel van de nieuwe
aanwas. Desondanks heeft het bestuur ook in 2019 weer enkele initiatieven ondernomen om
langs andere weg leden te werven. Deze hebben niet altijd tot concrete acties geleid, mede
doordat er bij het zittende bestuur op dit specifieke onderwerp enige mate van
moedeloosheid optreedt. Mede om die reden stelt het – nu nog driekoppig – bestuur voor om
terug te gaan naar een bestuur van vijf leden. De continuïteit van de vereniging vergt nieuw
bloed.
De samenwerking met Rabobank UW die in 2018 op initiatief van het bestuur van ZZP-MO
tot stand is gekomen, is in 2019 voortgezet. De afspraken betekenen dat ZZP-MO meepraat
over activiteiten die Rabobank UW voor zpp’ers/mkb-ondernemers in de Lopikerwaard
organiseert en dat de leden van ZZP-MO daarvoor automatisch worden uitgenodigd. Verder
is Rabobank UW buitengewoon lid en draagt in die hoedanigheid jaarlijks € 500,- bij aan het
verenigingsbudget.
Het bestuur heeft in 2019 vier keer vergaderd om de diverse bijeenkomsten te organiseren
en lopende verenigingszaken in goede banen te leiden. De collegiale samenwerking binnen
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het bestuur verloopt goed en in een informele sfeer. Vanwege verhuizing naar een andere
gemeente, heeft Diana Verburg eind 2019 afscheid genomen van het bestuur. De andere
bestuursleden zijn dankbaar voor haar inbreng en vooral haar niet aflatende inspanningen
om contacten te leggen voor bedrijfsbezoeken.
Montfoort, 18 februari 2020.
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