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Aanwezige bestuursleden  : Bas van Riel (Voorzitter en Sponsoren), Jeanine Branderhorst (Communicatie & 
          PR), Rob Janssens (AC), Josée van den Heuvel (Secretaris/Penningmeester en 
          notulist)           
Afwezig met kennisgeving  : Tina Kiyumarsi (AC)  
Aanwezige leden    : Volgens presentielijst 
Andere aanwezigen    : Introducees 
Locatie/tijd vergadering   : 20:15 uur Groot Nergena, Bennekom bij Fabulous Workspots 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
 
1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom en meldt dat Tina met 
kennisgeving afwezig is. 
 
 
 

2.  Notulen ALV 25 april 2019 
Na publicatie op de website zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen ontvangen. De notulen worden 
derhalve goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en secretaris. 
 
 
 

3.  Jaarcijfers, Resultaten 2019 en Begroting 2020 
 Ook de jaarcijfers 2019 en begroting 2020 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 2019 

Het boekjaar 2019 is met een positief exploitatieresultaat van € 1.883 afgesloten en de liquide middelen 
bedragen € 16.564. Zoals toegezegd zijn de kosten voor website en internet met ruim de helft afgenomen.  
Daarnaast is er een scherp onderhandelingsbeleid om de onkosten van de bijeenkomsten te drukken. 
 

3.2.  Begroting 2020 
De secretariaatskosten zijn per januari 2020 naar boven bijgesteld. Het gemiddeld aantal uren is structureel 
gestegen en de vaste vergoeding is sinds 1 januari 2009 niet meer geïndexeerd. Ondanks een kleiner 
ledenbestand is de begroting in evenwicht. Zo kunnen we de kwaliteit van onze bijeenkomsten blijven 
waarborgen. Verder hebben we vier bijeenkomsten moeten annuleren als gevolg van de coronacrisis.  
 

3.3.  Kascommissie 
De voorzitter zegt dank aan Hans Oudshoorn van DH Accountants en Belastingadviseurs BV. en de 
kascommissie, die dit jaar bestond uit Tom Baerends van Financieringsgilde Nederveluwe en Vincent 
Doelman van Doelbewust Online Marketing. 

 
 
 
4.  Jaarplan en visie 2020 
4.1. Vaststelling contributie 2020 
 De leden besluiten unaniem dat de contributie voor 2020 niet wordt verhoogd. 
 
4.2. Groei van het ledenaantal 
 Door de huidige economische crisis hebben veel ondernemers het moeilijk. Het is dan ook realistisch dat het 

ledenaantal is gedaald. 
 De voorzitter licht toe hoe het bestuur zich inzet voor groei van het ledenbestand, en vraagt hiervoor ook 

aandacht van de andere leden. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Onze mooie netwerkclub verdient 
het en de kwaliteit van de bijeenkomsten zijn daar het levend bewijs van! 
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 De waarde van LinkedIn 
 Jeanine beheert onze groepspagina op LinkedIn en ziet veel animo om lid te worden van MKB Valleiregio. 

De groep groeit hard en er is veel respons. Geïnteresseerde ondernemers worden zo in de gelegenheid 
gesteld om hun berichten te plaatsen of aandacht te vragen voor een initiatief. Verwijs je contacten naar 
onze pagina om zo dit medium als promotioneel middel in te zetten. Plaats zelf ook eens een bericht en 
ontdek de impact. Tijdens de volgende bijeenkomst word je hierin meer wegwijs gemaakt. 

 
4.2. Toelichting grotere verbinding zijn tussen ondernemers in de regio 

De voorzitter laat weten in het najaar namens regionale ondernemers zitting te zullen nemen in een 
Kennispanel van de Bedrijvenkring met als uitgangspunt de ‘3 O’s’: Onderwijs, Ondernemen en Overheid. 
Andere partijen zijn de gemeente Ede, en de WUR namens de onderwijssectie. Bas ziet deze deelname als 
versterking van onze ondernemersclub. 

 
 Tot slot bedankt de voorzitter onze zilver- en bronssponsoren. 
 
 
 
5. Activiteiten 2020 en 2021 
 Rob begint met het bedanken van de andere leden van de activiteitencommissie voor hun inzet in het 

afgelopen jaar: Albert Jager van Loopbaan2GO en Daryl Baars van DBS Automotive. 
 
 Daarna presenteert Rob de aankomende activiteiten. De bijeenkomst Werkspektakel Event in Ede wordt 

naar verwachting naar 2021 verplaatst in verband met het groots opgezette karakter en corona. 
  
 
 
6. Terugkoppeling activiteiten 
 De geplande bijeenkomsten worden enthousiast ontvangen. Tips, feedback, ideeën of suggesties voor 

activiteiten worden zeer op prijs gesteld door de leden van de activiteitencommissie. 
 

 
 
7.  Rondvraag en sluiting 

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

 
 
 
 
 
   
   
  
  Decharge verleend op de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2021 
  


