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Notulen van de Algemene Leden Vergadering MKB Duiven 22 april 2015 aanvang 

19.00 uur in zaal Gieling te Groessen, opgesteld door Ellen Kooistra:
 
 

 
1 Opening 

 Voorzitter Theo de Reus heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Deelt 

mee dat er is overwogen om punt 4 in een buitengewone 

ledenvergadering te bespreken, maar uiteindelijk is besloten dit toch in 

de ALV te doen.  I.v.m. de beschikbare tijd en de uitgebreide agenda 

zal er dan echter kort en strak vergaderd worden.  

 

2 Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2014.  

De notulen zijn te vinden op onze website: www.mkbduiven.nl. 

 Rachel Walraven merkt op dat Thierry Tiedink geen ondernemer van 

het jaar is geworden maar Nico Gerritsen van A18 Metaal. De notulen 

worden na deze correctie vastgesteld.  

 

3 Terugblik 2014 en verslag commissies;  

– toelichting door Theo de Reus. 

 2014 was een bewogen jaar. Perikelen rondom de verkiezingen 

Ondernemer en Startende ondernemer van het jaar lieten bestuur niet 

koud. Door aanstellen commissie Oosterman is de angel uit het 

probleem gehaald. 47 opzeggingen, 18 aanmeldingen. Opzeggers zijn 

gebeld. Als reden voor opzeggen gaven zij aan: stoppen bedrijf, geen 

tijd voor activiteiten, weer in loondienst. Geen onvrede met beleid als 

redenen. Toch moeten we alert blijven. Lidmaatschap POA opgezegd, 

gaan de eigen commissie verder uitbouwen, past beter bij MKB Duiven. 

We zijn een gewaardeerde partner binnen Gemeente Duiven, mede 

door MKB Duiven fonds voor verenigingen en stichtingen, de Haring-

party en de MKB Duiven rally. De opbrengst van de laatste 2 komt ten 

goede van goede doelen. Theo benoemt kort de highlights van 2014.  

AED netwerk krijgt stap voor stap gestalte.  

In verband met de tijd vat Theo de Reus de werkzaamheden van de 

verschillende commissies kort samen en geeft aan dat nieuwe 

commissieleden voor de verschillende commissies gezocht worden.  

 

4 A. Toelichting en advies betreffende definitieve concept notitie 

‘Procedures en criteria ondernemer van het jaar en startende 

ondernemer van het jaar gemeente Duiven’  

– commissie Oosterman. 

 Wim Oosterman geeft toelichting: 

Behoefte ontstaan aan heldere procedure en criteria voor de 2 prijzen 

Commissie bestaat uit Rien Boskeljon, Rico Meegens, Wim Oosterman  

Wie kan er genomineerd worden.  

Wel/niet woonachtig in Duiven 

Wel/niet bedrijf in Duiven 

Wel/niet MKB lid 
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Enquête uitgezet rond jaarwisseling. Respons van 25%.  Uitkomst: 

belangrijk dat bedrijf gevestigd in Duiven, woonachtig in Duiven en lid 

MKB Duiven. De feiten staan echter niet op zichzelf. Er moet een 

samenhang zijn.  

Om genomineerd te worden moet een ondernemer aantoonbare 

sociale binding met Duiven hebben, de eerder genoemde 3 feiten zijn 

een zwaarwegend onderdeel van de criteria.  

Procedure nominatie: 

Alle leden kunnen kandidaten voordragen 

MKB bestuur toetst de kandidaten, bovengenoemde criteria zijn hulp 

Bestuur draagt geselecteerde genomineerden (3 Startende, 5 

Ondernemer) over aan jury 

Jury: 

Goede ervaring bij startende ondernemer; de genomineerden sturen 

bedrijfspresentatie, (wordt nu ook overgenomen voor Ondernemer van 

het jaar), jury doet bedrijfsbezoek. Jury is onafhankelijk, uitkomsten 

openbaar, laatste blijkt uit voorlezen tijdens nieuwjaarsreceptie. 

Puntentoekenning en interne motivatie van de jury wordt niet 

openbaar gemaakt i.v.m. voorkomen oeverloze discussies.  

 

Vraag die naar voren kwam tijdens onderzoek: Hoe gaan we om met 

winnaars uit het verleden, die later worden veroordeeld. Geen 

eensluidend oordeel, dit is situatieafhankelijk. MKB bestuur kan in zo’n 

geval adviescommissie samenstellen en het bestuur adviseren hoe te 

handelen.  

 

 B. Vragenronde  

– beantwoording van vragen door Wim Oosterman. 

 Anouk de Valois: Waarom doet het bestuur de preselectie en niet de 

juryleden.  

• er is een tussenstap ingebouwd om de jury te ontlasten i.v.m. 

tijdrovende bedrijfspresentaties en bezoeken.  

Anouk de Valois: Puntenstelling; verschil van 5 punten als bedrijf niet in 

Duiven gevestigd, terwijl ze wel dezelfde contributie/rechten/plichten 

hebben.  

• Bedrijfsvestiging, 85% van de enquête invullers vindt de 

bedrijfslocatie in Duiven erg belangrijk voor de puntentelling 

Rico v Meegen vult aan dat ook de overige 75% van de leden de 

enquête had kunnen invullen, maar er voor gekozen heeft dit niet te 

doen. Een bedrijf buiten Duiven kan altijd nog winnen, maar moet dan 

wel iets extra’s bieden. Thijs Reintjes geeft aan dat als hij in Duiven 

woont en bedrijf in Utrecht heeft het  ineens wel heel duidelijk is. Er 

wordt geopperd dat een bedrijf in de regio anders is als een bedrijf in 

het verre Utrecht.  

• Er moet dan toch ergens een grens getrokken worden en i.v.m. 

duidelijkheid is daarom gekozen voor Duiven.  
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Martine Wijnen: ik lees in de notities nergens dat bestuursleden niet 

genomineerd mogen worden. Ik ben vroeger gepasseerd als 

genomineerde voor startende ondernemer omdat ik in het bestuur zat. 

Bestuursleden zijn echter vrijwilligers die ook ondernemingen hebben.  

• Belangenverstrengeling moet voorkomen moet worden. Dus 

geen bestuursleden nomineren.  

Martine Wijnen: is het een ondernemer of onderneming die niet ouder 

dan 3 jaar mag zijn.  

• De ondernemer mag niet meer dan 3 jaar als ondernemer bezig 

zijn.  

Martine Wijnen geeft aan dat een ondernemer die al 25 jr bezig is en 

een nieuwe onderneming start ook genomineerd zou mogen worden.  

• WO antwoord dat de ondernemer niet langer dan 3 jaar als 

ondernemer actief mag zijn.  

Martine Wijnen: Sociale binding, maar er wordt na nominatie pas naar 

punten gekeken, bedrijf buiten Duiven kan dus wel genomineerd 

worden en profiteert dus ook van alle reclame uitingen.  

• we sluiten geen bedrijven uit maar het levert extra punten op als 

bedrijf binnen Duiven is gevestigd.  

Esther Wind vraagt wat zijn de criteria voor de preselectie 

• het bestuur handhaaft ook de eerder genoemde criteria.  

 

 C. Stemming voor integraal vaststellen notitie. 

 Meerderheid van de aanwezige leden stemt integraal in met de notitie 

van Wim Oosterman. Deze wordt dan ook aangenomen.  

Theo de Reus bedankt commissie voor hun grote inzet.  

 

5 Financieel verslag 2014  

– toelichting door Danny Janssen.  

Het financieel verslag 2014 ligt ter inzage bij Danny Janssen - Grip 

Accountants en Adviseurs N.V. aan de Visserlaan 3 te Duiven. 

 Hans Peer stelt vast dat er blijkbaar leden zijn die eerst kijken of het een 

leuk jaar was en dan pas betalen.  

• Er zijn inderdaad leden die, ondanks verschillende herinneringen 

vergeten te betalen. Maar er zijn ook leden die in september pas 

gefactureerd zijn omdat ze nieuw lid zijn.  

Bestuurskosten zijn hoger als begroot o.a. i.v.m. nieuwe website en 

faciliteiten voor overleggen met andere verenigingen.  

Activiteiten beduidend minder o.a. door voetbaluitje dat niet doorging 

en minder hoge opkomst bij activiteiten.  

 

6 Kascommissie  

– de kascommissie, bestaande uit Gert-Jan Kooistra en Rien Boskeljon, 

brengt verslag uit. 

 Gert-Jan Kooistra meldt dat de kascommissie 1 voor 12 pas werd 

uitgenodigd voor de controle en adviseert het bestuur om dit volgend 
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jaar eerder te doen. Kascommissie ziet vooruitgang in de adequatere 

opvolging van leden die te laat betalen, maar dit zal punt van 

aandacht blijven. De commissie verzoekt de leden die zichzelf hierin 

herkennen om het lidmaatschapsgeld alsnog per omgaande te 

voldoen. “U wilt toch ook dat uw klanten u op tijd betalen!” Omdat 

tijdens de vergadering weinig leden aanwezig zijn maar alle leden de 

notulen kunnen inzien wordt verzocht deze constatering in de notulen 

op te nemen. De namen van niet betalende leden zijn ook bij de 

kascommissie bekend. Als eindconclusie wordt gemeld dat de 

kascommissie na controle van de stukken de leden van MKB Duiven 

adviseert het financiële verslag van 2014 goed te keuren en het 

bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 

 

7 Verkiezing nieuw lid kascommissie  

– Rien Boskeljon blijft zitten en Gert-Jan Kooistra is aftredend. 

 Commissieleden rouleren, elk jaar 1 nieuw commissielid. Hans Peer bied 

aan om Gert-Jan Kooistra op te volgen. Hij wordt direct benoemd door 

het bestuur.  

 

8 Vaststelling financieel verslag 2014 en decharge verlenen aan het 

bestuur voor gevoerd beleid. 

 Decharge wordt verleend door instemming van de aanwezige leden.  

 

9 Jaarplanning 2015  

– toelichting door Theo de Reus. 

 • Energie in onze eigen Duivense ondernemingen steken. 

• Regionale samenwerking is goed en zal ook door MKB doorgevoerd 

worden.  

• Samen onze schouders er onder zetten om de ledenstop te 

stoppen, we staan open voor ideeën van leden.  

• Bedrijfsbezoeken. Mediamarkt is geweest, later in het jaar ook bij 

Makro en Tesla.  

• Juichen eigen initiatieven van leden toe zoals bijvoorbeeld Beurs 

voor Ondernemend Duiven. MKB Duiven organiseert dit niet.  

• Collegiaal spreekuur: Mark Peeters en Raoul Aardema, in eerste 

instantie gratis, maar als je werkelijk wat voor elkaar kunt betekenen 

mag daar best wel iets tegenover staan.  

• 1 doel, elkaar helpen.   

 

10 Begroting 2015  

– toelichting door Danny Janssen en vaststellen van de begroting. 

 Groot verschil in bestuurskosten, POA valt weg, AED heeft hulp nodig.  

Martine Wijnen: er is een reserve van 25.000,= dit is best fors, hebben 

jullie daar een bepaald doel voor.  
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Dianne de Geus haakt hier op in, kan er iets aan de IJsbaan Duiven 

gedoneerd worden eventueel uit de buffer, is dat een optie? Dit is een 

evenement met grote sociale binding binnen de gemeente  

• 25.000 reserve is ca. 1/3 van de jaarlijkse contributie. Relatief 

gezien iets hoger dan gebruikelijk. Het kan echter maar zo zijn 

dat er hogere opkomsten zijn bij de komende activiteiten. Dan 

gaan die kosten meteen omhoog. Er wordt gekeken of de eigen 

bijdrage van activiteiten in sommige gevallen omlaag kan.  

 

11 Bestuurlijke zaken  

– volgens het rooster van aftreden is Theo de Reus 4 jaar voorzitter. 

Theo stelt zich weer herkiesbaar. 

 Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Theo de Reus vind het een 

voorrecht om voorzitter te zijn, heeft geen seconde getwijfeld om zich 

herkiesbaar te stellen. MKB Duiven moet voor elk lid een toegevoegde 

waarde hebben op wat voor manier dan ook.  

Er wordt gestemd of Theo de Reus nog 4 jaar voorzitter blijft.  

Met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden wordt Theo 

de Reus opnieuw gekozen als voorzitter.  

 

12 Ingekomen stukken. 

 Nadat de agenda was verzonden is er nog een stuk binnengekomen 

van Hendrik Elsinga over het functioneren van ombudsman omdat hij 

het niet eens is met de wijze waarop deze zich in de discussie over de 

prijzen voor de ondernemers heeft gemengd. Hendrik Elsinga stelt voor 

een functieomschrijving voor de ombudsman van MKB Duiven op te 

stellen. Het bestuur gaat hier aan werken.  

 

13 Rondvraag. 

 • Esther Wind er zijn loten voor de MKB rally te koop bij Danny 

Janssen en Paula van Remmen, kosten 5,= p/st 

• Hendrik Elsinga, er komt heel horecaplein in Duiven, kan de 

maandsluiting weer ingesteld worden. Bestuur gaat daar naar 

kijken.  

14 Sluiting. 20.08 uur 
 

 


