
 1 

Verslag 
Algemene ledenvergadering 

 26 februari 2014 
ZZP Vereniging Montfoort-Oudewater  

 
 

Agenda Algemene ledenvergadering  26 februari 2014 

 

AGENDA 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen en verslag verenigingsjaar 2013 

a. Notulen ALV 27 februari 2013 
(voor inzage zie www.zzpmo.nl onder tabblad “Informatie”) 

b. Verslag van het bestuur verenigingsjaar 2013 (zie bijlage) en verlenen décharge aan 
het bestuur voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. 

4. Financieel overzicht 
a. jaarrekening 2013     
b. verslag van de kascontrolecommissie  
c. vaststellen jaarrekening en verlenen décharge aan het bestuur  
d. benoeming leden kascontrolecommissie 2014 
e. vaststellen contributie 2014 
f. vaststelling begroting 2014 

5. Benoeming bestuur door de ALV  
a. Conform rooster is aftredend en herkiesbaar voor een periode van drie jaar: 
 Joop Jansen als voorzitter 
b. Op eigen verzoek is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: 
 Robert Borrenbergs als secretaris. 
       Op eigen verzoek is inmiddels afgetreden en heeft haar lidmaatschap ook reeds 
 beëindigd: Nel van der Waart als bestuurslid. 
c. Op grond van de statuten artikel 11.5, stelt het bestuur de volgende leden als kandidaat 

 *  De heer Harry Bijl als kandidaat voor de functie van secretaris. 
*  Mevrouw Ria van Miltenburg als kandidaat voor de functie van bestuurslid. 
Beide kandidaten hebben zich schriftelijk bereid verklaard deze functies te willen 
bekleden. 

 Programma 2014 en de leden aan het woord: ideeën, suggesties, opmerkingen 
a. Social media, als communicatiemiddel met de ZZPMO-leden? 
b. ZZP-Café ook in Linschoten en Oudewater laten plaatsvinden? 
c. Hoe nieuwe leden werven? Leden werven leden, promotie-flyer, etc.  
d. Samenwerken met zusterverenigingen zoals ZZPIJL? 
e. Vakpresentaties door en voor leden? 

6. Rondvraag 
7. Sluiting 

 
 
 

 

1. Opening en noteren aanwezigen 

Voorzitter Joop Jansen opent de vergadering. De aan- en afmeldingen voor deze vergadering 
worden doorgenomen. Joop verwelkomt Marieke Mulders (kik-counseling) die voor het eerst een 
ZZPMO-bijeenkomst bezoekt.  
Aanwezigen: 

http://www.zzpmo.nl/
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Joop Jansen, Wil van der Neut, Dirk Huckriede, Peter Tettero, Tonnie Boere-van Schaik, Sjaak van 
Benten, Wendy van Kuilenburg-Bonneveld, Harry Bijl, Eric Jan Hagoort, Bas Francken, Paul Ruiter, 
Ton van der Made, Ria van Miltenburg, Jan de Bree, Marieke Mulders. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er is een schriftelijke opzegging binnengekomen van bestuurslid Nel van der Waart. Het bestuur zal 
haar de dank voor haar inzet voor ZZPMO.nl namens de alv overbrengen in de vorm van een 
bloemetje. 
 

3. Notulen en verslag verenigingsjaar 2013 

De notulen en het verslag worden door de vergadering goedgekeurd en door de voorzitter 
ondertekend. 
 

4. Financieel overzicht  

Penningmeester Wil van der Neut licht de jaarrekening toe. Namens de kascontrolecommissie (KCC) 
verklaart Bas Francken mede namens KCC-lid Pedro Jooren dat de commissie de jaarrekening heeft 
goedgekeurd. De alv keurt de jaarrekening unaniem goed en verleent het bestuur décharge. 
Pedro Jooren is aftredend als lid van de kascontrolecommissie. Ton van der Made stelt zich staande 
de vergadering kandidaat voor zijn opvolging en wordt unaniem door de alv aanvaard en benoemd. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel de contributie voor 2014 vast te stellen op € 47,50 
(ongewijzigd). De begroting voor 2014 wordt door de alv goedgekeurd. 

 

5. Benoeming bestuur door de alv 

Joop Jansen wordt unaniem en onder applaus voor een periode van drie jaar herkozen als voorzitter. 
De alv stemt unaniem in met de voordracht door het bestuur van Ria van Miltenburg en Harry Bijl 
(secretaris) als nieuw bestuursleden. Aftredend secretaris Robert Borrenbergs en bestuurslid Nel van 
der Waart worden bedankt voor hun inzet. 
 

6.  Programma 2014  en leden aan het woord 

- Het conceptprogramma voor 2014 wordt als volgt vastgesteld: 

wo 22-01-2014 

 

ZZP-Café 

 

Montfoort 

wo 26-02-2014 

 

ZZP-Bijeenkomst + ALV 

 

Linschoten 

wo 23-04-2014 

 

ZZP-Café 

 

Montfoort 

wo 28-05-2014 

 

ZZP-Bijeenkomst 

 

Oudewater 

wo 25-06-2014 

 

BBQ 

 

NNTB 

wo 09-07-2014 

 

ZZP-Café 

 

Montfoort 

wo 10-09-2014 

 

ZZP-Bijeenkomst 

 

Montfoort 

wo 29-10-2014 

 

ZZP-Café 

 

Montfoort 

wo 26-11-2014 

 

ZZP-Bijeenkomst 

 

Linschoten 

 

- Met het oog op mogelijke versterking van de onderlinge communicatie m.b.v. social media, wordt 

geïnventariseerd welke social media door de aanwezige leden worden gebruikt. Dit levert geen 

eenduidig beeld op. Het bestuur bekijkt nog of nadere actie gewenst is. 

- Besloten wordt om het ZZP-café te laten rouleren over locaties in Oudewater, Linschoten en 

Montfoort. 

- ZZPMO.nl heeft steeds om en nabij veertig leden en wil met het oog op de continuïteit graag wat 

groeien. De voorzitter geeft een overzicht van eerdere wervingsactiviteiten. De conclusie is dat die 

acties weinig hebben opgeleverd. Werving via bestaande leden wordt het meest effectief geacht. Het 

bestuur gaat bekijken hoe e.e.a. het beste kan worden aangepakt. 
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- Zustervereniging ZZPIJL pleit voor één zzp-vereniging in de Utrechtse Waarden met locale 

onderafdelingen die (ook) hun eigen activiteiten hebben. De alv ziet daar de meerwaarde niet van in en 

ziet juist de kleinschaligheid van ZZPMO.nl als belangrijke kracht. Daarnaast kan volgens de alv wel 

sprake zijn van informele samenwerking, o.a. door elkaar over en weer uit te nodigen en/of door 

grootschaliger activiteiten samen te organiseren. 

- Vakpresentaties leden. Het bestuur staat open voor voorstellen om tijdens ZZPMO-bijeenkomsten 

vakpresentaties door leden te laten verzorgen. 

 

7. Rondvraag 

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag. 
 

8.   Sluiting 

Voorzitter Joop Jansen sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
 


