Notulen
Algemene Ledenvergadering BHIK
Datum
Tijdstip
Plaats

: 18 april 2018
: 16.30 uur – 17.00 uur
: Nefkens te Bunnik

Aanwezig

: bestuur BHIK, leden BHIK

1. Opening
De voorzitter, Peter Verkerk, opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom.
2. Vaststellen notulen ALV 19 april 2017
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld.
3. Mededelingen bestuur
Politiek debat
De BHIK heeft in samenwerking met de Bunnikse wijkverenigingen een politiek
debat georganiseerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De
BHIK heeft een aantal ondernemers onderwerpen op de kaart kunnen zetten,
waaronder het bedrijventerrein.
Activiteiten
De BHIK heeft in 2017 diverse activiteiten georganiseerd. Ondanks het
toenemende aantal leden loopt de deelname aan de bijeenkomsten iets
terug. Wellicht is dat te wijten aan de aantrekkende economie en dat
ondernemers het weer drukker hebben dan een paar jaar geleden.
Verkeer
We zijn vanuit de BHIK aangesloten bij een bijeenkomst betreffende station
Bunnik. Dit was een soort brainstorm sessie waarbij mensen uit diverse
gebieden aanwezig waren. Belangrijk om te melden is dat station Bunnik een
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belangrijkere rol gaat spelen omdat Centraal Utrecht volloopt en
bijvoorbeeld de Uithof veel gemakkelijker te bereiken is vanaf station Bunnik
dan vanaf Utrecht centraal. Hier zullen de komende tijd wat dingen gaan
veranderen. We zullen op de site en in de notulen een link delen van de
gemeente Bunnik met informatie; de zogenaamde uitvoeringsstrategie.
https://www.bunnik.nl/fileadmin/user_upload/1._Uitvoeringsstrategie_Bunnik.p
df
De oostelijke ontsluiting Houten op de A12
https://www.provincie-utrecht.nl/@318409/stap-integraal-plan-buitengebiedbunnik-houten-gezet/
Station Driebergen-Zeist, de werkzaamheden zorgen op dit moment nog niet
voor hele grote vertragingen en dat is erg knap voor een dergelijke grote
verbouwing. Binnenkort zullen we door de eerste tunnel gaan rijden die al
voor een groot gedeelte klaar is. Mochten jullie last hebben van de
bereikbaarheid dan horen wij dat graag.
Website
De leden staan op de website BHIK vermeld. De zoekfunctie om leden te
zoeken is nog niet optimaal en wordt daarom aangepast. De leden
ontvangen daartoe een formulier met gegevens die ingevuld moeten
worden. Die gegevens worden dan op de website vermeld waardoor de
zoekmogelijkheden geoptimaliseerd worden.
Social media
De BHIK is actief op FaceBook en LinkedIn. Volg ons om op de hoogte te
blijven van actualiteiten uit de gemeente Bunnik.
Duurzaamheid
De BHIK is betrokken bij initiatieven op het gebied van duurzaamheid zoals de
Energieke regio waarin Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede
vertegenwoordigd zijn om duurzaamheid op de kaart te zetten bij
ondernemers in de regio Heuvelrug en Krommerijnstreek. In het najaar wordt
er een groot evenement georganiseerd gezamenlijk met Bunnik, Houten en
Wijk bij Duurstede in het kader van duurzaamheid.
4. Jaarverslag en jaarrekening 2017
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2017. Hierover
zijn verder geen vragen. De leden stemmen in met het toevoegen van het
positieve exploitatieresultaat aan het eigen vermogen.
5. Begroting 2018 en vaststellen contributie 2018
De penningmeester licht de begroting 2018 toe. De contributie voor 2018 blijft
ongewijzigd tov 2017. De leden stemmen in met het vaststellen van de
begroting 2018 en de contributie voor 2018.
6. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie heeft geen onvolkomenheden geconstateerd. Roel Bots en
Coen van de Wind worden bedankt voor hun inzet als kascommissieleden.
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Gerhard Roeterd van Rijnheuvel Advies meldt zich aan als kascommissielid
voor 2018. Samen met Coen van de Wind zal hij de kascontrole 2018
uitvoeren.
7. Bestuursaangelegenheden
Het bestuur neemt afscheid van Marco Peek en Aletta Boer. Zij worden
hartelijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Madeline Westers en David Bosch stellen zich beschikbaar als bestuurslid. De
leden stemmen hiermee in.
8. Voorstellen nieuwe leden
Wordt geen gebruik van gemaakt.
9. Rondvraag en sluiting
Onder dankzegging van ieders aanwezigheid sluit de voorzitter de
vergadering.
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