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Notulen Algemene Ledenvergadering MKB Valleiregio 19 april 2018 
 
Aanwezig bestuursleden: Bas van Riel (voorzitter), Mirjam Ouwehand (PR, communicatie & sponsoring), 
Rob Janssens (activiteiten), Christian den Hartog (activiteiten) en Susanne Scharer 
(secretaris/penningmeester) 
 
Afwezig:  
 
Aanwezig leden: Zie presentielijst 
 
Andere aanwezigen: Introducees 
 
Notulist: Susanne Scharer 
 

 
1. Opening: 

De voorzitter opent, tussen het groen van de Intratuin te Barneveld, de vergadering. 
 

2. Notulen ALV d.d. 20 april 2017: 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter en secretaris ondertekenen de 
notulen. 

 
3. Jaarcijfers, Resultaten 2017 & Begroting 2018: 

Onder de begroting stond vermeld dat één bestuurslid zich voorlopig onthouden heeft van 
instemming. Dit bestuurslid heeft kort daarop echter ook ingestemd. 
 
De penningmeester laat aan de hand van sheets de resultaten 2017 en begroting 2018 zien. 
 
Resultaten 2017: het negatieve resultaat is € 4.450,--. De redenen zijn min of meer gelijk aan vorig 
jaar, namelijk:  - minder inkomsten door minder leden 
   - het besluit dat bestuursleden geen lidmaatschap meer betalen 
   - overschrijding van het budget voor de bijeenkomsten 
 
Ondanks diverse genomen maatregelen hoopten wij verder het tij te kunnen keren m.b.t. het 
ledenverlies. 
 
Onze liquide middelen bedragen € 11.022,-- dus we hebben nog steeds een mooie reserve. 

   
Begroting 2018: 
Na 2 jaren met een negatief resultaat is het zaak om in 2018 wel op deze zeer strakke begroting uit 
te komen. 
Het bestuur heeft een aantal voorstellen en hierover volgt een discussie met de leden waarbij ter 
plekke een extra sheet in de presentatie toegevoegd wordt: 

 
1) Contributieverhoging van € 250,- naar € 300,- per jaar vanaf 1 januari 2019 (voorstel wordt 
     besloten) 
2) Bestuursleden en prestatiesponsoren betalen 50% contributie vanaf 1 januari 2019 (voorstel wordt 
    verworpen) 
3) Activiteitafhankelijke bijdrage per bijeenkomst (voorstel wordt verworpen) 
4) Vanaf april 2019 is het streven naar een splitsing van de (nu nog) betaalde functie secretariaat- 
    penningmeester (voorstel wordt besloten, de leden worden opgeroepen om zich t.z.t. kandidaat 
    te stellen want hier valt/staat dit voorstel mee). 
 
Het bestuur heeft ook aangegeven creatiever met de kosten van de bijeenkomsten om te gaan (de 
leden benadrukken dat we genoeg interessante leden hebben waar we een beroep op kunnen doen 
qua locatie en als spreker in plaats dat we hier geld aan derden spenderen). 
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Decharge wordt verleend voor de jaarstukken, de begroting en de kas. 
Met dank aan Christian Bisschop van DH Accountants voor de jaarstukken. 
Tevens dank aan de kascommissie die dit jaar bestond uit Ester van de Groep van Werkkracht en 
Leo van Hoeven van BMO intermedi-8. 
 

4. Jaarplan en Visie: 
Het dalen van ons ledenbestand baart ons allen zorgen. De zorgen leiden tot de vraag of MKB op 
enig moment niet te klein wordt om voort te kunnen bestaan. De kosten blijven in 2018 gelijk maar bij 
minder leden daalt de omzet wel. 
 
Mirjam bedankt en benoemt onze sponsoren. 
 

5. Presentatie activiteiten 2018: 
Rob laat aan de hand van sheets de activiteiten zien voor het jaar 2018. 
 

6. Installeren nieuwe bestuursleden en afscheid nemen van ‘’oude’’ bestuursleden: 
Zonder tegenstemmen nemen Josée van den Heuvel (secretaris/penningmeester) en Tina Kiyumarsi 
(activiteiten) hun zetel in het bestuur. Ook zal Wim Jacobs ondersteuning bieden aan de 
activiteitencommissie maar hij zal niet in bestuur plaatsnemen. 
Wij nemen afscheid van Mirjam Ouwehand (PR, communicatie & sponsoring) en van Christian den 
Hartog (activiteiten). Ook Ronnie van Iwaarden (als ondersteuning bij de activiteiten) stopt. Bloemen 
en cadeaus worden, met veel dank, overhandigd. 
 

 
7. Rondvraag en sluiting: 

Het voorstel van een ‘’no show fee’’ wordt geopperd, dit doen we echter al bij bepaalde 
bijeenkomsten. 
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag en hiermee is de vergadering gesloten. 

 


