BHIK Algemene Ledenvergadering

Datum:
Tijd:
Plaats:

17 april 2013
17.00 – 18.00 uur
Postillion Hotel Utrecht Bunnik
NOTULEN

1.

Opening algemene ledenvergadering
De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering en bedankt Erik Jan Ginjaar van
het Postillion Hotel Bunnik voor zijn gastvrijheid.

2.

Notulen ALV 18 april 2012
De leden krijgen de gelegenheid om opmerkingen en/of vragen over de notulen te
stellen. Hier wordt geen gebruik van gemaakt, waarna de voorzitter de notulen
arresteert.

3.

Mededelingen bestuur
• Het overleg met gemeente gaat steeds beter. Er gaat voor ieder van de
bestuursleden wel erg veel tijd in zitten, waarvoor de voorzitter een applausje
vraagt.
• Er zijn in 2012 weer leuke activiteiten geweest, waaronder ook een gezamenlijk
uitje van FC Utrecht. Dit was een geslaagd evenement, de bus naar Utrecht zat
vol.
• De BHIK is benaderd door het IKH uit Houten om samen met hen een
evenement te organiseren. Hier is vanuit de BHIK wel belangstelling voor, mede
ook door het gezamenlijk belang van het verkeersbeleid.
• 16 mei organiseert Zakelijk Zeist een Golfdag. Hier kan ieder die mee wil doen
zich voor inschrijven. De uitnodiging en het inschrijfformulier staan op de
website van de BHIK (bhik.nl)
• Vorig jaar was er een haringparty georganiseerd door C-Vis en ’t Wapen van
Bunnik. Dit was zeer geslaagd. Er werd een vaatje haring geveild door de
burgemeester van Bunnik. Opbrengst was voor een goed doel. Hier wil de BHIK
uw aandacht voor vragen. Dit jaar vind de haringparty op woensdag 5 juni
plaats. Hierbij wil het bestuur de leden oproepen om hier naar toe te gaan. Het
is voor het goede doel.
• De BHIK wil weer een kleine bedrijvenparade om kleine bedrijven een kans te
geven zich te presenteren en de BHIK leden uit te nodigen. Er wordt nog naar
een locatie hiervoor gezocht.
• Science park: USP is in ontwikkeling op de Uithof. Het is een marketing
instrument bestaande uit 3 kennisinstellingen, Universiteit Utrecht, UMC en de
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4.

Hogeschool Utrecht. Binnen USP werken ruim 20.000 professionals, 50.000
studenten en het biedt 2000 woningen met een groei naar 5000. Per jaar krijgen
400.000 patiënten in het USP een medische behandeling. Op ruim 300 hectare
biedt het faciliteiten als horeca, winkels, sportaccommodaties, kinderopvang,
gezondheidszorg, personeelsdiensten en zalenverhuur. USP zoekt
samenwerking me omliggende gemeentes. De BHIK gaat samen met gemeente
kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Kunnen we iets met jonge
ondernemers die vestigingsadressen zoeken. Marco is vanuit de BHIK hiervoor
het aanspreekpunt.
Infrastructuur: Er hebben zich tot nog toe grote projecten in en om Bunnik
plaatsgevonden. De BHIK was hier nauw bij betrokken m.n. op gebied van de
planning en communicatie. Als voorbeeld wordt genoemd de optimalisering van
de werking van de stoplichten bij het tunneltje onder de A12 in Odijk. Verder is
door bemoeienis van de BHIK een bord langs A12 geplaatst tijdens de afsluiting
van de Koelaan. Er staan nog meer grote projecten op stapel, zoals het
verlengen van de Baan van Vectio, de Rijssenburgselaan, de aanpassing van
het stationsgebied Driebergen-Zeist. Als Bunnikse ondernemers onnodig last
ondervinden van deze verkeersopstoppingen en niet weten waar ze met hun
vragen naar toe moeten, kunnen ze hiervoor altijd het bestuur van de BHIK
benaderen die hun belangen hierover kunnen behartigen.
Voor het eerst is in 2012 de ondernemersprijs uitgereikt. Dit was een leuk
initiatief en gaat een vervolg krijgen in 2013. Het thema in 2013 wordt: Bunniks
Lef waarmee bedoelt wordt ‘de ondernemer die innovatief is en risico’s durft te
nemen’. In de jury zit Burgemeester Hans Martijn van Ostendorp, Ronald van
Delft en de heer Olde Hartman. De media wordt t.z.t. weer benaderd. In de
BHIK bijeenkomst van november wordt de prijs uitgereikt.
De Q4 staat voor overleg met de omliggende ondernemersverenigingen uit De
Bilt, Zeist en de Utrechtse Heuvelrug. De BHIK gaat met hen het gesprek aan
over o.a. het science-park en de infrastructuur. Het laatste gesprek was met de
wethouders van economische zaken van de 4 gemeentes erbij. Dit was erg
zinvol. De communicatie is niet altijd vlekkeloos, dus overleg is noodzakelijk. Dit
overleg vindt 4 keer per jaar plaats.
De datum voor het BHIK uitje is 11 september. De BHIK is benaderd door de
Club van 13 om gezamenlijk een evenement neer te zetten. Er wordt nog niet
veel over meegedeeld, alleen dat het weer een kanotocht wordt als vroeger op
de Kromme Rijn. Vanaf 14.00 uur is het verzamelen. Er wordt een leuk
programma rondom georganiseerd. Mensen die geen nat pak willen halen zijn
natuurlijk ook van harte welkom.

Bestuursaangelegenheden
Aftredend en herkiesbaar: Ronald van Delft

Er wordt gevraagd of er tegenkandidaten zijn. Niemand meldt zich en Ronald wordt
met ieders goedkeuring weer voor 4 jaar als penningmeester aangesteld.
5.

Jaarverslag 2012
Francien wordt bedankt voor haar inzet in het jaarverslag.

6.

Jaarrekening 2012 en begroting 2013
Er zijn geen vragen over de balans. Bij de verlies- en winstrekening 2012 wordt het
positieve resultaat aan het eigen vermogen toegevoegd. Hier is de algemene
ledenvergadering akkoord mee. Bij de begroting is besloten dat de contributie
gehandhaafd blijft op € 250. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

7.

Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit Karik van Berloo en Hans Martijn van
Ostendorp. Karik laat zich excuseren, aangezien hij net vader geworden is van een
dochter. De heer Ostendorp geeft aan dat beiden zeer tevreden waren over de wijze
waarop de financiële verslaglegging gedaan is. De penningmeester wordt decharge
verleend. De commissieleden worden bedankt met een fles wijn.

8.

Voorstelronde nieuwe leden
De heer Henri van de Langenberg van Zorgcentrum Comlexcare stelt zich voor. Hij
is een paar jaar geleden gestart met dit bedrijf omdat hij zelf geen goede zorg kon
krijgen. Hij heeft een kleine organisatie die doet wat de regering wil dat er gedaan
wordt, namelijk proberen mensen zo lang mogelijk thuis te houden i.p.v. in een
verpleeghuis. Hij laat zien dat het anders kan en dat mensen in de huisomgeving
kunnen blijven.
Chantal Lens van Golfschool Kromme Rijn. Zij is sinds 2006 een golfprofessional.
Daarvoor zat zij in de autobranche en kreeg de gelegenheid van haar hobby haar
beroep te maken. In 2010 werd zij gevraagd om op het golfcentrum Kromme Rijn
een golfschool te starten. Het is een erkende golfschool. Zij wil de BHIK graag
ontvangen en heeft dit ook al aan het bestuur aangegeven. In april en mei heeft
Chantal speciaal voor de BHIK leden een actie. Zij zijn welkom op vrijdag tussen
16.00 en 17.00 uur om kennis te maken met de golfsport. Zij geef dan ook les.
Op deze algemene ledenvergadering zijn ook 2 medewerkers van de gemeente
Bunnik aanwezig. Zij worden voorgeleid door Hans Martijn Ostendorp. Zij zijn hier
voor de website van de gemeente Bunnik. Deze biedt onvoldoende
aanknopingspunten voor de ondernemers. Er is een enquête formulier
samengesteld welke de leden meekrijgen om in te vullen. Hierin kan worden
aangegeven welke diensten er via site afgehandeld zouden kunnen worden, maar
ook opmerkingen en vragen kunnen gedeeld worden met de gemeente. De
komende 2 jaar gaat de gemeente door met de ontwikkeling van de website. Ook op

de website van de BHIK wordt deze enquête geplaatst en er wordt toch wel heel erg
bij de ondernemers op het hart gedrukt om deze enquête in te vullen en op te
sturen..
9.

Rondvraag
Er zijn geen vragen

10.

Hospice Houten door Anton Bosboom
Het beschermgilde van Hospice Kromme Rijnstreek houdt een voordracht. De
presentatie van deze voordracht is te vinden op de website van de BHIK.

11.

Sluiting

