Notulen
Algemene Ledenvergadering BHIK
Datum
Tijdstip
Plaats

: 21 april 2015
: 16.30 uur – 17.00 uur
: BAM te Bunnik

Aanwezig

: bestuur BHIK, leden BHIK

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ronald van Delft is
helaas verhinderd voor deze ALV.
2. Vaststellen notulen ALV 22 april 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3.Mededelingen bestuur
De verschillende commissies delen e.e.a. mee:
- Het BHIK-bestuur heeft deelgenomen aan gezondheidstour door Nederland samen met de
gemeente Bunnik.
- Het BHIK-bestuur heeft een gesprek gehad met de Economic Board Utrecht (EBU). Samen
met de BAM en de EBU is de BHIK aan het onderzoeken of een project op het gebied van
duurzaamheid voor ondernemers kans van slagen heeft.
- Nieuwsbrief BHIK wordt steeds beter gelezen.
- Op 7 april is het RegioQ4 congres gehouden
- In 2017 wordt gestart met de werkzaamheden aan het stationsgebied Driebergen-Zeist. De
BHIK onderhoudt nauwe contacten hierover met de gemeente Driebergen/Zeist. Vooralsnog
heeft dit geen consequenties voor de bereikbaarheid van Bunnik.
- De BHIK onderzoekt ism de gemeente mogelijkheden voor de parkeerproblemen aan de
Regulierenring
- Ten aanzien van de oostelijke ontsluiting Houten is het wachten op een besluit van
Rijkswaterstaat.

- Station Bunnik is vernieuwd. In 2017 wordt verder studie gedaan naar dit gebied.
- In 2018 – 2026 wordt gestart met de verbreding van de A27. De BHIK volgt deze
ontwikkelingen nauwlettend.
- In 2015 zijn er diverse activiteiten door de BHIK georganiseerd (nieuwjaarsborrel in het
Postillion Hotel, USP bezoek, ALV bij de ING, Yellow Party, bijeenkomst minder regels in
Bunnik bij Precon.
- Op 29 juni 2016 wordt het BHIK-uitje gehouden en in september wordt een bijeenkomst
over veiligheid georganiseerd bij Sempergreen.
- Suggesties vanuit de leden voor de activiteitencommissie zijn altijd welkom.
4. Bestuursaangelegenheden
Katrien Varenhorst treedt af als bestuurslid en onder uitreiking van een bloemetje wordt zij
bedankt voor haar inzet bij de BHIK.
Aletta Boer stelt zich verkiesbaar en wordt benoemd als nieuw bestuurslid bij de BHIK.
5. Jaarverslag en jaarrekening 2015
Bij afwezigheid van de penningmeester, Ronald van Delft, licht Hein van Zijl de jaarrekening
2015 toe. Er zijn geen opmerkingen en de jaarrekening 2015 wordt dan ook ongewijzigd
vastgesteld.
6. Begroting 2016 en vaststellen contributie 2016
De begroting 2016 wordt vastgesteld evenals de contributie 2016
7. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft geen onvolkomenheden geconstateerd. De kascommissie wordt
bedankt voor hun inzet. Roel Bots wordt benoemd als nieuw kascommissielid en zal volgend
jaar samen met Marius Porte de kascommissiecontrole uitvoeren.
8. Voorstellen nieuwe leden
De BHIK heet een aantal nieuwe leden van harte welkom. Een korte voorstelronde volgt.
- Jaap Breeschoten van Breeschoten en Vernooij
- Jacqueline Koolhaas van JOBmates
- Rene Walburgh Schmidt van Mapatya B.V.
- Frank Dotman van Lean Consult
- Jan Alofs van Personal Touch Travel
9. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen meer. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders
aanwezigheid en inbreng.

