Notulen Algemene Ledenvergadering BHIK
Datum:
Tijd:
Plaats:

18 april 2012
17.00 – 18.00 uur
Gemeentehuis Bunnik

Notulen
1.

Opening algemene ledenvergadering
De vergadering wordt om 17.15 uur geopend door de voorzitter.

2.

Notulen ALV 20 april 2011
Nadat de voorzitter een korte pauze ingelast heeft voor het lezen van de
notulen van vorig jaar, krijgen de leden de gelegenheid opmerkingen en/of
vragen over de notulen te stellen. Hier wordt geen gebruik van gemaakt,
waarna de voorzitter de notulen arresteert.

3.

Mededelingen bestuur
- De eerste Bunnik Fair is vorig jaar een daverend succes geworden. Op
zaterdag 2 juni 2012 is er weer een Bunnik Fair. Hiervoor kan je je als
Bunnikse Ondernemer nog aanmelden.
- Sjoerd Dirk van der Leest van ’t Wapen van Bunnik geeft op 6 juni met Cvis een haring party. Hiervoor zijn alle BHIK leden uitgenodigd. Aanvang
17.00 uur. Het eerste Bunnikse Haringvaatje wordt verloot.
- De BHIK is bezig te verjongen, vandaar dat de BHIK in de toekomst ook
via Social Media mededelingen zal gaan doen. Karik van Berloo van
Eldermans & Geerts advocaten gaat ons hierin begeleiden. Dit is een
mooie kans om op informele manier contact met elkaar te hebben. Bhik
heeft gekozen voor twitter en LinkedIn. Iedereen heeft hier een
uitnodiging voor ontvangen. Via deze social media kan je vragen kwijt,
maar je kan ook met elkaar in discussie. Leden die deze uitnodiging niet
hebben ontvangen, kunnen dit melden bij het secretariaat. Als iemand
vragen over Social Media heeft, wil Karik graag helpen. Karik wordt
bedankt voor zijn inzet in deze.

-

-

Zakelijk Zeist heeft 24 mei een golfdag. Hiervoor kunnen leden zich
aanmelden. De kosten zijn voor eigen rekening.
Het bestuur van de BHIK is benaderd door Bunniks Nieuws. Zij gaan een
boekje uitgeven: ‘een dag met …’.. De verhalen staan in ‘t Bunniks
Nieuws. Het geld komt ten goede van een Hospice in Houten. De
ledenlijst is beschikbaar gesteld door het secretariaat. U kunt dus
benaderd worden.
FC Utrecht heeft gevraagd of wij met een delegatie in stadion Utrecht
willen komen. Hiervoor laten we ons een keer uitnodigen. U kunt dit op
de site in de gaten blijven houden.

4.

Bestuursaangelegenheden
Aftredend en herkiesbaar: Peter Verkerk. Peter blijft als voorzitter in het
bestuur werkzaam.
Peter bedankt bestuursleden voor het in hem gestelde vertrouwen.

5.

Jaarverslag 2011
Het jaarverslag 2011 ligt voor jullie waarin onder andere een ledenlijst zit.

6.

Jaarrekening 2011 en begroting 2012
Het jaar 2011 is positief afgesloten. Dit positieve resultaat komt ten goede
van het eigen vermogen. Hiervoor is goedkeuring gegeven door de
algemene ledenvergadering.
Gezien de huidige tijd is besloten de contributie niet te verhogen.
Er wordt gelegenheid geboden tot het stellen van vragen. Hier wordt geen
gebruik van gemaak.t

7.

Benoemen nieuw lid kascontrolecommissie
Peter Engelhart en Wiet Baggen zaten dit jaar in de kascontrolecommissie.
Ze zijn beiden zeer tevreden over de manier waarop de financiële
verslaglegging gedaan is. De penningmeester wordt decharge verleend.
Beide kascommissieleden worden bedankt met een flesje wijn.
Beide kascommissieleden treden af. De 2 nieuwe leden worden Hans Martijn
Ostendorp en Karik van Berloo.

8.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag werd de opmerking gemaakt waarom ook
middenstandsleden lid van de BHIK konden worden. Het antwoord van het
bestuur was: Vanuit de middenstand zijn verschillende verzoeken geweest

om lid te worden. De grens tussen puur detailhandel en zakelijk bedrijfsleven
is niet altijd duidelijk aanwezig. Het bestuur heeft overleg gepleegd met het
bestuur van de middenstandsvereniging, zij gaan akkoord zolang de BHIK
maar niet actief leden gaat werven. Tevens gaat de BHIK niet de belangen
behartigen van de middenstanders en bemoeien zich ook niet met de
activiteiten van de middenstand. De statuten van de BHIK zullen
dienovereenkomstig worden aangepast.
Het overleg met de gemeente loopt op goede manier. Ook met de zuster
verenigingen uit Zeist, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug is goed contact. We
bezoeken elkaars evenementen. Het eerstvolgende gezamenlijk evenement
wordt door de vereniging van De Bilt georganiseerd en vindt plaats in de
BIltsche Hoek op woensdag 20 juni. Hiervoor kunnen de leden zich
aanmelden bij het secretariaat van de BHIK.
9.

Sluiting
Vergadering is om 17.30 uur gesloten

