Notulen
Algemene Ledenvergadering BHIK
Datum
Tijdstip
Plaats

: 22 april 2015
: 17.30 uur – 18.30 uur
: ING te Bunnik

Aanwezig

: Ocar Lariks, Marius Porte, P. Zuilen, Henk van Hooff, Colijn
van Noort, Hans Martijn Ostendorp, Yvonne van Markus,
Remco Oostveen, Jos Janssen, Jos Kools, Jan Willem
Janssens, Nienke Lokhorst, Jorrit Eijbersen, Rob Zakee, Jan
Mijndert Pater, Geri van Hooff, Els de Boom-Voorhorst,
Gerard van Hazendonk, Lina Sanchez-Jacobs, Sander
Verkerk, Silvano Baccara, Marijke van Werkhoven, Rene
van der Veer, Theo Jongerius, Frank Avezaat, Jan de Rijk, P.
van Zijl, Rens van den Boom, Henk Jan Prins, Henk Poot,
Maaike Lups, Francien van der Wardt, Katrien Varenhorst,
Leo Verkerk, Aletta Boer, Leny Visser, Giel van Velsen,
Adriaan Vonk, Marco Peek, Peter Verkerk, Willem Jan
Geesink, Ronald van Delft

1. Opening
De voorzitter, Peter Verkerk, opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom.
2. Vaststellen notulen ALV 23 april 2015
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, deze worden ongewijzigd
vastgesteld.

3. Mededelingen bestuur
Verkeer
Wethouder Rob Zakee geeft een toelichting op de oostelijke ontsluiting.
Onlangs is bekend geworden dat de provincie en de gemeenten Bunnik en
Houten toch pleiten voor een oostelijke ontsluiting op de A12. Aan het begin
van het hele traject (7 jaar geleden) is deze variant ook al ter sprake
geweest. De kosten, de bedrijvigheid, het autoluw maken van het
buitengebied, het terugrekenen naar verkeersstromen en het provinciale
belang heeft er uiteindelijk toe geleid dat deze variant nu toch de voorkeur
heeft gekregen. Rijkswaterstaat staat positief tegenover de directe afrit vanaf
de Limesbaan richting Arnhem, maar moet nog wel goedkeuring geven.
Er is 7 hectare op het bedrijventerrein van de Brothers beschikbaar gesteld
voor het vestigen van bedrijven. Dat is ook opgenomen in het
coalitieakkoord. In overleg met de BHIK en andere stakeholders wil de
gemeente kijken hoe dit kan worden gerealiseerd.
De BHIK houdt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van verkeer in
de gaten voor de ondernemers van Bunnik. Medio 2016 wordt gestart met de
bouw van het station Driebergen-Zeist. Op de website
www.prorail.nl/driebergen-zeist staat alle informatie over deze
ontwikkelingen. De BHIK is in overleg met Prorail om zoveel mogelijk hinder
tijdens de werkzaamheden te voorkomen. De huidige verkeersaders blijven
tijdens de werkzaamheden in tact. De afsluitingen van wegen zullen zoveel
mogelijk in de avonden en weekenden plaatsvinden. Tevens wordt er een
parkeergarage gerealiseerd met 600 betaalde parkeerplekken. In het najaar
zal Prorail opnieuw een presentatie geven over de ontwikkelingen. Mochten
ondernemers hinder ondervinden van de werkzaamheden dan kunnen zij
altijd contact met de BHIK opnemen.
Verbond van Bunnik
Vorig jaar is het Verbond van Bunnik ondertekend. Dit verbond houdt in dat
de deelnemende partijen zich uitspreken voor een goede uitvoering van de
participatiewet en zich inspannen voor het bieden van kansen voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels zijn er al twee mensen
geplaatst en een aantal mensen heeft al een tweede of derde gesprek
gevoerd. Daarnaast is men op zoek naar maatjes in bedrijven die deze
mensen kunnen begeleiden. Via de nieuwsbrief worden de leden op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Yellow Party
Naar aanleiding van de start van de Tour de France in Utrecht hebben een
aantal Bunnikse ondernemers en een aantal wethouders het initiatief
Bunnikverwelkomtdetour opgericht om rondom de tour een aantal
activiteiten te gaan organiseren. Een van die activiteiten is de Yellow Party
op 22 mei. Dit avondvullende programma staat in het teken van de tour en
alle BHIK-leden zijn van harte welkom om met 4 personen aanwezig te zijn.

Daarnaast kunnen er nog extra kaarten worden gekocht a 55 euro p.p.
inclusief hapjes en drankjes via bunnikverwelkomtdetour.nl. De locatie is het
Postillion Hotel Utrecht Bunnik. Ook zijn er vele mooie prijzen te winnen.
PR
De BHIK heeft een nieuwe website gelanceerd, deze wordt goed bezocht
met name door nieuwe leden. Input en foto’s vanuit de BHIK-leden voor op
de website is gewenst. Dit kan worden gemaild naar info@bhik.nl. Ook heeft
de BHIK een nieuwsbrief geïntroduceerd en deze wordt goed gelezen.
Nieuws van en over ondernemers kan worden gemaild naar info@bhik.nl
Tevens wordt tijdens de ALV de nieuwe flyer van de BHIK geïntroduceerd.
Deze wordt uitgereikt aan Marijke van Werkhoven van SlimOndersteunen die
recentelijk lid is geworden van de BHIK.
4. Bestuursaangeledenheden
Willem-Jan Geesink is aftredend bestuurslid en herkiesbaar. De ALV stemt
unaniem in met deze herbenoeming.
5. Jaarverslag en jaarrekening 2014
De ALV keurt, na een korte toelichting door de penningmeester, het
jaarverslag en de jaarrekening 2014 goed.
6. Begroting 2015 en vaststellen contributie 2015
De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting 2015. De ALV
stemt in met de begroting en contributie 2015.
7. Kascommissie
De kascommissie, in de persoon van Henk van Hooff, heeft geen
onvolkomenheden geconstateerd en verleent decharge aan het bestuur
voor het gevoerde beleid in 2014. Henk van Hooff blijft aan als kascommisielid
en Marius Porte wordt benoemd als tweede kascommissielid.
8. Voorstellen nieuwe leden
De nieuwe leden Marijke van Werkhoven van SlimOndersteunen, Rob van
Warmerdam van Relegal, Jan Willem Janssens van Janssens Den Boef
advocaten, Rene van der Veer van De Veldkeuken en Els de Boom-Voorhorst
van BOMENCoaching&Counselling stellen zich kort voor aan de aanwezige
leden.
9. Rondvraag en sluiting
Op 25 november wordt de Ondernemersprijs uitgereikt aan de ondernemer
met het meest onderscheidende vermogen. Kandidaten kunnen zich
aanmelden of kunnen worden aangedragen door andere leden.
Aanmelden kan via info@bhik.nl
De voorzitter sluit de ALV onder dankzegging voor ieders aanwezigheid.

