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Verslag 
Algemene ledenvergadering 

 22 februari 2018 
ZZP Vereniging Montfoort-Oudewater  

 
 
 
AGENDA 

1) Opening 
2) Mededelingen ingekomen stukken 
3) Notulen en verslag verenigingsjaar 2017 

a. Notulen alv 16 februari 2017 
b. Verslag van het bestuur verenigingsjaar 2017 (zie bijlage) 

4) Financieel overzicht 
a. Jaarrekening 2017 
b. Verslag van de kascontrolecommissie 
c. Vaststellen jaarrekening en verlenen décharge aan het bestuur 
d. Benoeming leden kascontrolecommissie 
e. Vaststellen begroting en contributie 2018 

5) Samenstelling bestuursleden. 
6) Ledenwerving. 
7) Programma 2018 en de leden aan het woord: ideeën, suggesties, 

opmerkingen 
8) Rondvraag 
9) Sluiting 

 
 
 

1. Opening 
Voorzitter Dirk Huckriede opent de vergadering.  

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Op verzoek van de gemeente Oudewater gaat het bestuur binnenkort in gesprek met 

een beleidsmedewerker over het ondernemersbeleid in Oudewater 
- Dirk neemt met hetzelfde doel contact op met de bedrijfscontactpersoon van 

Montfoort. 
- Op 23 februari is er een gesprek met de Rabobank Utrechtse Waarden over 

verdieping van de samenwerking. 
 
3. Notulen en verslag verenigingsjaar 2016 
De notulen en het verslag worden door de vergadering goedgekeurd. 

 
4. Financieel overzicht  
Penningmeester Ria van Miltenburg licht de jaarrekening toe. Namens de 
kascontrolecommissie (KCC) verklaren Bas Francken en Marike Huckriede (vervanger 
Jan de Bree) dat de commissie de jaarrekening heeft goedgekeurd. De alv keurt de 
jaarrekening unaniem goed en verleent het bestuur décharge. 
Marike Huckriede en Paul Ruiter stellen zich staande de vergadering kandidaat voor de 
kascontrole over het jaar 2018 en worden unaniem door de alv aanvaard en benoemd. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel de contributie voor 2018 vast te stellen op 
€ 50,00 (+ € 2,50). De begroting voor 2018 wordt door de alv goedgekeurd. 

 
4. Benoeming bestuursleden  
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Door het vertrek van Jelle Peeters bestaat het bestuur nu uit vier personen. Statutair is 
dat geen probleem. Het bestuur stelt voor de huidige situatie vooralsnog te handhaven. 
De vergadering stemt hiermee in. 

 
6. Ledenwerving  
Het afgelopen jaar hebben we enkele nieuwe leden mogen verwelkomen, maar er 
zijn er meer vertrokken. Dit waren voornamelijk ‘slapende’ leden, maar dat neemt 
niet weg dat we actief moeten gaan kijken naar werving van nieuwe leden. De 
vereniging telt nu nog 35 leden. Daarmee naderen we een kritische grens. E.e.a. 
heeft ook effect op de begroting. Het onder ‘mededelingen’ genoemde gesprek 
me de Rabobank kan daar wellicht verlichting in geven. Het bestuur vraagt de alv 
om suggesties en om allemaal drie namen te verzamelen van zzp’ers uit de eigen 
omgeving die namens de vereniging via direct mail benaderd kunnen worden. 
Er ontstaat een breed uitwaaierende discussie over mogelijke wervingsacties 
(o.a. social media, kaartjes, introducees, huis-aan-huisbladen, benaderen 
starters) en aanpassing/verdieping van het huidige programma-aanbod (o.a. 
sprekers koppelen aan bedrijfsbezoeken, workshops over actuele 
ondernemerszaken, leden die tips & trucs uitwisselen). Het bestuur neemt alle 
suggesties mee. Omdat het bestuur de discussie graag wat breder wil trekken, 
wordt voorgesteld om aan alle leden aan vragenlijstje te sturen. 

 
7. Programma 2018  
22 februari alv 
10 april paasborrel bij de Dijketelg 
20 juni barbecue 
27 augustus museum De Hoogenboezem 
11 oktober activiteit nog niet bekend 
3 december activiteit nog niet bekend 

 
8. Rondvraag  
Paul Ruiter stelt voor om te onderzoeken of we iets kunnen met ‘klantbeleving’ als thema, 
waarbij hij inspiratiedagen van de IJsselsteinse horeca als voorbeeld noemt. 
Paul noemt ook Hotel Abrona als mogelijkheid voor een bedrijfsbezoek. 

 
9. Sluiting  
Voorzitter Dirk Huckriede sluit de vergadering en bedankt Vianen Kozijnen voor de 
gastvrijheid. 

 


