Notulen
Algemene Ledenvergadering BHIK
Datum
Tijdstip
Plaats

: 17 april 2019
: 16.30 uur – 17.00 uur
: Vrumona 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 18 april 2018
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld.
3. Mededelingen bestuur
Activiteiten
De BHIK heeft in 2018 diverse activiteiten georganiseerd, zoals het uitje bij
Karel de V, een bijenkomst bij Nefkens met Tom Coronel en de activiteit bij de
Jeu de Boulesbar. Ook in 2019 worden er weer interessante activiteiten
georganiseerd.
Samenwerking regio
Een groter platform om te netwerken? Dat doen we door activiteiten samen
met de ondernemersverenigingen uit de regio te organiseren. Een voorbeeld
daarvan is de eerst volgende regiobijeenkomst op 22 mei as. Samen met
Zakelijk Zeist, Zakelijk Heuvelrug, OKW en BCB De Bilt.
Website
De leden staan op de website BHIK vermeld onder een ledenlogin in het
kader van de AVG. Verzoek aan alle leden om de ledenpagina’s goed in te
vullen.
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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. Verder heeft de
BHIK in 2018 meegedaaan aan het event IMPACT! met de regio Kromme
Rijnstreek. We zijn aan het kijken om een platform op te richten waarbij vraag
en aanbod op het gebied van duurzaamheid in de regio samen komt.
4. Jaarverslag en jaarrekening 2018
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2018. Hierover
zijn verder geen vragen. De leden stemmen in met het toevoegen van het
positieve exploitatieresultaat aan het eigen vermogen.
5. Begroting 2019 en vaststellen contributie 2019
De penningmeester licht de begroting 2019 toe. De contributie voor 2019 blijft
ongewijzigd tov 2018. De leden stemmen in met het vaststellen van de
begroting 2019 en de contributie voor 2019.
6. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie heeft geen onvolkomenheden geconstateerd. Gerhard
Roeterd en Coen van de Wind worden bedankt voor hun inzet als
kascommissieleden.
Kitty Harte meldt zich aan als kascommissielid, samen met Gerhard Roeterd
zal zij de kascontrole 2019 uitvoeren.
7. Bestuursaangelegenheden
Er zijn geen bestuurswisselingen.
8. Voorstellen nieuwe leden
Evert Bosman van Bloom Flower Studio en de heer Helmer van CorpusO2
stellen zich kort voor als nieuwe leden van de BHIK.
9. Rondvraag en sluiting
Onder dankzegging van ieders aanwezigheid sluit de voorzitter de
vergadering.
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