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Aanwezig voltallig bestuur  : Bas (Voorzitter en Sponsoren), Susanne (Communicatie & PR), Rob (AC),  

  Tina (AC), Josée (Secretaris/Penningmeester en notulist),  
Aanwezig leden     : Volgens presentielijst 
Andere aanwezigen    : Introducees 
Locatie/tijd vergadering   : 20:15 uur Auditorium Prins Petfoods, Veenendaal 
__________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
 
 

2.  Notulen ALV 19 april 2018 
Na publicatie op de website zijn geen opmerkingen/aanvullingen ontvangen en aldus worden de notulen 
goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en secretaris. 
 
 
 

3.  Jaarcijfers, Resultaten 2018 en Begroting 2019 
 Ook de jaarcijfers, resultaten 2018 en begroting 2019 zijn vooraf op de website gepubliceerd en hebben 

geen aanmerkingen opgeleverd. De penningmeester presenteert deze stukken aan de hand van dia’s met 
toelichting. 

 
3.1. Resultaten 2018 

Het boekjaar 2018 heeft een positief exploitatieresultaat van € 3.690 en de liquide middelen bedragen  
€ 16.090. Aan de belofte om na twee jaar tot deze uitkomst te komen, is dus gevolg gegeven. Een inventief 
onkostenbeleid voor de bijeenkomsten heeft hier zeker aan bijgedragen. 
 

3.2.  Begroting 2019 
De baten van 2018 en de verhoging van de lidmaatschapsgelden voor 2019 maken een gunstige begroting 
mogelijk, ondanks een kleiner ledenbestand. Zo blijven mooie en interessante bijeenkomsten realiseerbaar 
waar een promotionele waarde en aantrekkingskracht van uitgaat. 
 

3.3.  Decharge en kascommissie 
De Algemene Ledenvergadering verleent de bestuurders decharge voor de verantwoording blijkens de 
jaarstukken, de begroting en de kas. Met dank aan Hans Oudshoorn van DH Accountants en 
Belastingadviseurs BV, en de kascommissie die dit jaar bestond uit Huib van Loon van Oxonia en Lenie 
van der Zande van Comm-On+. 

 
 
 
4. Voorstellen 2019 
4.1. Vaststelling contributie 2020 

De leden besluiten dat de contributie voor 2020 niet wordt verhoogd. 
 

4.2. Besluit splitsing functie secretaris/penningmeester 
 In de vorige ledenvergadering is het voorstel besloten om de betaalde functie van 

secretaris/penningmeester te splitsen uit kostenoverweging. Niemand heeft zich hiervoor gekandideerd. 
De voorzitter zet uiteen dat het bestuur adviseert om de functie niet te op te splitsen, vanwege de opbouw 
(van archief) vanuit het verleden en de werkzaamheden die door elkaar lopen. Ook het bovengemiddeld 
aantal uren dat hiervoor in 2018 is gemaakt, rechtvaardigen de kosten. 
 
Unaniem wordt besloten om de functie niet op te splitsen en het verder bij de huidige situatie te houden. 

 
 
 
 



 

 
 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING  25.04.2019 
 

 2 

 
 
5.  Jaarplan en visie 2019 
5.1. Groei van het ledenaantal 
 Hoewel het aantal leden nog steeds aan de lage kant is, blijft het wel vrij stabiel. Opnieuw komt ter sprake 

welk criterium we hanteren voor het voortbestaan van MKB Valleiregio. Vooralsnog zien de cijfers er goed 
uit. Het bestuur blijft zich inzetten voor groei van het ledenbestand, en ook het stimuleren/activeren van de 
huidige leden. Denk aan de pitch waar we allen gebruik van kunnen maken!  Maar de voorzitter doet ook 
een beroep op haar leden voor het enthousiasmeren van je relaties; draag uit wat we te bieden hebben en 
maak kenbaar dat netwerken onze missie is. 

 
 
5.2. Grotere verbinding zijn tussen ondernemers in de regio 
 Bas onderzoekt zelf de mogelijkheden voor regionale verbanden, maar dit is nog in ontwikkeling. 
 
 Tot slot benoemt en bedankt de voorzitter onze zilver- en bronssponsoren. 
 
 
 
6. Activiteiten 2019 
 Rob presenteert aan de hand van dia’s de aanstaande activiteiten met een toelichting. De geplande 

bijeenkomsten worden met enthousiasme ontvangen. 
 
 
 
7. Bestuurswisseling 

Susanne legt haar bestuursfunctie neer en krijgt decharge. Wij danken haar voor haar inzet en 
betrokkenheid met een afscheidsgeschenk. 
Lenie van der Zande wordt voorgesteld als haar opvolger in het bestuur en na unanieme meerderheid van 
stemmen met bloemen verwelkomd. 
 

 
 
8.  Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
  


