Notulen
Algemene Ledenvergadering BHIK
Datum
Tijdstip
Plaats

: 19 april 2017
: 16.00 uur – 16.45 uur
: Politie te Odijk

Aanwezig

: bestuur BHIK, leden BHIK

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen notulen ALV 21 april 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen bestuur
RegioQ4
In de ALV van vorig jaar heeft het bestuur gemeld dat de BHIK gestopt is met
de activiteiten in Q4. Na dat besluit zijn er gesprekken gevoerd met de
omliggende gemeenten en ondernemersverenigingen met de belofte dat er
binnen Q4 een nieuwe koers zou gaan volgen. Die nieuwe koers is echter
onvoldoende tot zijn recht gekomen en daarom is recentelijk definitief
besloten dat de BHIK stopt met deelname aan Q4. Q4 en de BHIK zijn in goed
overleg uit elkaar gegaan en de BHIK blijft in contact met de omliggende
gemeenten en verenigingen. In de toekomst zullen er nog steeds
gezamenlijke activiteiten worden uitgevoerd met de omliggende
ondernemersverenigingen.
Verkeer
De BHIK volgt de ontwikkelingen over het verkeer op de voet. In mei is er een
brainstormsessie over de ontwikkeling van het stationsgebied. Willem Jan
neemt namens de BHIK deel aan deze bijeenkomst. Ook houdt Willem Jan de

ontwikkelingen Odijk-West in de gaten; daarover zijn nog geen concrete
zaken te melden.
Enquête
Recentelijk heeft de BHIK een enquête uitgezet onder de leden met de vraag
of de leden ideeën hebben om invulling te geven aan het lidmaatschap van
de BHIK. Daaruit is voortgekomen dat de leden meer business met elkaar
willen doen en aan willen haken bij andere verenigingen. De BHIK gaat deze
wensen faciliteren en hier de komende tijd meer handen en voeten aan
geven. We willen vervolgens bestaande leden en nieuwe leden meer het
woord geven tijdens bijeenkomsten en ook het smoelenboek op de website
interactiever maken.
Bedrijventerrein
Vanuit de ondernemers en de gemeente Bunnik is er een brief uitgegaan
naar de provincie over het bedrijventerrein. Daar is vervolgens geen reactie
vanuit de provincie op gekomen. Het BHIK bestuur heeft het voornemen om
dit onderwerp weer op te pakken.
Duurzaamheid
Het project “Energieke regio” heeft als opdracht om bedrijven te stimuleren
meer aan duurzaamheid te gaan doen en duurzaamheid in de regio’s meer
handen en voeten te gaan geven. Bunnik pakt dit samen met de gemeente
Houten en Wijk bij Duurstede op. Binnenkort wordt hierover een
informatieavond gehouden.
Politiek
De gemeente heeft het lidmaatschap van de BHIK opgezegd omdat er
vanuit de politiek kritische kanttekeningen zijn geuit over de onafhankelijke
positie van het college. De gemeente blijft geen lid maar is wel aanwezig op
de bijeenkomsten en draagt bij door middel van een donatie. Inmiddels is er
een nieuwe wethouder en worden er weer afspraken ingepland om met het
bestuur van de BHIK en het voltallige college te overleggen.
Activiteiten
In 2016 heeft de BHIK weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd zoals
een bezoek aan Fort Vechten, BAM, Sempergreen, Raak en de Second
Home Beurs. Voor het komende jaar hopen we weer mooie bijeenkomsten te
organiseren. Inspiratie, ontmoeten en kennis delen zijn de drie belangrijke
pijlers van deze bijeenkomsten. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor
ideeën qua invulling en locaties voor bijeenkomsten. De leden kunnen alvast
de datum 31 mei noteren; dan is het BHIK-uitje.
4. Jaarverslag en jaarrekening 2016
De penningmeester licht het jaarverslag en de jaarrekening 2016 toe.
Hierover zijn verder geen vragen. De leden stemmen in met het toevoegen
van het positieve exploitatieresultaat aan het eigen vermogen.

5. Begroting 2017 en vaststellen contributie 2017
De leden stemmen in met het vaststellen van de contributie 2017.
6. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie heeft geen onvolkomenheden geconstateerd. Roel Bots en
Coen van de Wind van XL Vuurwerk melden zich aan als kascommissielid
voor 2017. Kitty Harte stelt zich beschikbaar voor de kascommissie 2018.
7. Bestuursaangelegenheden
Na 25 jaar neemt Ronald van Delft afscheid als BHIK-bestuurslid in de functie
van penningmeester. Leo Verkerk neemt de functie van penningmeester
over van Ronald. De leden stemmen hiermee in. Ronald wordt bedankt voor
zijn inzet in de afgelopen jaren in het BHIK bestuur. Op een ander moment
neemt het bestuur op passende wijze afscheid van Ronald.
Paul Bus stelt zich, na een korte introductie, verkiesbaar als nieuw bestuurslid.
De leden stemmen hiermee in.
8. Voorstellen nieuwe leden
Linda Wassink van Rijnheuvel Advies en Administratie stelt zich kort voor.
Rijnheuvel Advies en Administratie biedt begeleiding aan ondernemers op
het gebied van advies en administratie. De leden van de BHIK zijn welkom op
hun kantoor in Odijk waar zij zich recentelijk hebben gevestigd.
Gerrit van Heusden van Mijlpaaltje. Hij is sinds kort gestart als ondernemer.
Door middel van een mijlpaaltje kunt u een mijlpaal/herinnering tastbaar
maken. De mijlpaaltjes worden geproduceerd door Abrona. Verder
organiseert hij dit jaar ism C-Vis Bunniks Ride waarbij geld wordt ingezameld
voor het Prinses Maxima Centrum (kinderoncologie). Gerrit roept de
ondernemers op om Bunniks Ride te ondersteunen.
Dirk van der Heijden van JSO. JSO verzorgt allerlei electrawerkzaamheden
voor particulieren en bedrijven en is gespecialiseerd in domotica.
9. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen meer. De voorzitter sluit de vergadering onder
dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng.

