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Aanwezig voltallig bestuur  : Bas van Riel (Voorzitter en Sponsoren), Rob Janssens (AC),  

  Tina Kiyumarsi (AC), Josée (Secretaris/Penningmeester en notulist) 
Aanwezig leden     : Volgens presentielijst 
Andere aanwezigen    : Introducees 
Afwezig met kennisgeving  : Jeanine Branderhorst (Communicatie & PR) 
Locatie/tijd vergadering   : 20:30 uur Technova College, Ede 
__________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
1.  Opening 

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

2.  Decharge ALV 27 augustus 2020  
Formeel is er tijdens de vorige algemene ledenvergadering geen decharge verleend en daarom wordt 
alsnog tot stemming overgegaan. De Algemene Ledenvergadering verleent de bestuurders unaniem 
decharge voor de verantwoording blijkens jaarstukken 2019, begroting en kas 2020. 
 
 

3.  Notulen ALV 27 augustus 2020 
Na publicatie op de website zijn geen opmerkingen/aanvullingen ontvangen en aldus worden de notulen 
goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en secretaris. 
 
 

4.  Jaarcijfers 2020 en Begroting 2021 
 Ook de jaarcijfers 2020 en begroting 2021 zijn vooraf op de website gepubliceerd en hebben geen vragen 

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

 
4.1. Resultaten 2020 

Het boekjaar 2020 heeft een positief exploitatieresultaat van € 1.535 en de liquide middelen bedragen  
€ 18.574. Het eerste coronajaar heeft ondanks stijgende kosten in grote mate bijgedragen aan dit 
resultaat. 
 

4.2.  Begroting 2021 
Onze vereniging staat er financieel goed voor en er is geen noemenswaardige daling in het ledenbestand. 
Hoewel de begroting lager is uitgevallen, geeft deze financiële gezondheid ons genoeg ruimte voor onze 
kernactiviteit; namelijk hoogwaardige bijeenkomsten organiseren. De voorzitter zal hier later nader op 
ingaan (5.2.). 
 

4.3.  Decharge en kascommissie 
De Algemene Ledenvergadering verleent de bestuurders decharge voor de verantwoording blijkens de 
jaarstukken, de begroting en de kas. Met dank aan DH Accountants en Belastingadviseurs BV en de 
kascommissie die dit jaar bestond uit Cecile Wijdeveld van Quiris Adviesgroep en Robin van Beek van 
Omnitief. 

 
 
5. Jaarplan en Visie 2021/2022 
5.1. Vaststelling contributie 2022 

Met meerderheid van de stemmen wordt besloten dat de contributie voor 2022 niet zal worden verhoogd. 
 

5.2. Groei van het ledenaantal en vergroten resultaten leden 
De voorzitter benadrukt het belang en de vreugde om elkaar weer live te kunnen ontmoeten sinds de start 
van fysieke bijeenkomsten in juni van dit tweede crisisjaar. Het bestuur heeft dan ook besloten om meer 
ruimte op de begroting voor de bijeenkomsten vrij te maken. Zo kunnen we interessante en creatieve 
activiteiten van hoge kwaliteit blijven bieden met een wervende waarde en meer binding om te netwerken 
bij MKB Valleiregio. 
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Op de vraag om een buffet bij elke bijeenkomst te serveren wordt geantwoord dat een maaltijd niet altijd 
van doorslaggevend belang is bij de keuze tot deelname. Ook een boeiende lezing of spreker heeft een 
grote aantrekkingskracht op deelnemers, zoals we onlangs hebben kunnen zien. 
Overlapping met een andere belangrijke netwerkavond in de regio heeft wel grote invloed. Met de 
Gelderse Kring bijvoorbeeld zijn er zo’n twee overlappingen per jaar. Afgesproken wordt met hen af te 
stemmen om dit indien mogelijk te voorkomen. 

 
5.3. Verbinding zijn tussen ondernemers (in de regio) 
 De mogelijkheden voor regionale verbanden zijn door de crisis niet verder onderzocht. 
 Wel zal er contact met zilversponsor Gemeente Ede worden opgenomen om de relatie te verstevigen. 
  
 Op voorstel van een van de leden wordt geopperd om meer te vragen aan elkaar. Ons meer bewust te zijn 

van gezamenlijke resultaten en het bundelen van onze krachten. Hier kunnen we wat mee, aldus de 
voorzitter, en een plan om hieraan een bijeenkomst te wijden, zal met de AC worden uitgewerkt. 

 
 Tot slot benoemt de voorzitter onze zilversponsoren en we bedanken alle sponsoren met een applaus. 
 
 
6. Activiteiten 2021/2022 
 Rob Janssens presenteert aan de hand van dia’s de aanstaande activiteiten met een toelichting. We zien 

een aantal geplande bijeenkomsten opnieuw terug die eerder dit jaar niet konden doorgaan. 
 
 
7. Bestuurswisseling 

Rob Janssens legt zijn bestuursfunctie neer en krijgt decharge. Rob wordt gehuldigd voor zijn jarenlange 
inzet en in de bloemetjes gezet. Rob Vogels wordt voorgesteld als zijn opvolger in het bestuur en 
introduceert zichzelf en zijn bedrijf. Na unanieme meerderheid van stemmen wordt Rob Vogels 
geïnstalleerd en verwelkomd met een mooi boeket. 

 
 
8.  Rondvraag en sluiting 
  Er wordt gevraagd of er rekening kan worden gehouden met de aanvangstijd van de bijeenkomsten.   
  Sommige bijeenkomsten starten inderdaad vroeg, meestal in verband met het programma. Uiteraard zal  
  deze wens voor het overige zoveel mogelijk in aanmerking worden genomen. 
 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
   
 
  De penningmeester           De voorzitter 
  ___________________________________         __________________________________ 
 
 
 
 
 
   
   
  
  Getekend op de Algemene Ledenvergadering van  _____________________ 
 
  


