Jaarverslag 2020 Ondernemers Vereniging Skarsterlân
Samenstelling bestuur 2020:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen:

Jan Bijlholt
Berend Westra
Sander van der Wal
Tiede Boersma
Jeroen Blaauw
Frija Beetstra

Bestuursaangelegenheden
Het bestuur is afgelopen jaar meerdere malen bijeen geweest voor de reguliere bestuursvergadering
ondanks de Covid pandemie. De vergaderingen vonden grotendeels digitaal plaats. Op 18 september
2020 heeft een uitgebreide vergadering plaatsgevonden bij de voorzitter thuis. In deze vergadering
werd onder andere het programma voor het tweede half jaar 2020 besproken. In verband met de
pandemie heeft helaas geen enkele van de geplande activiteiten plaats kunnen vinden.
Voucher actie
In december is een voucher actie georganiseerd. Alle leden hebben 2 vouchers van € 25,-ontvangen die konden worden ingewisseld bij de deelnemende leden. Uiteindelijk zijn circa de helft
van de vouchers ingeleverd.
Overleg met gemeente/VvBL en ONG
Met de gemeente heeft twee keer een overleg plaatsgevonden; op 27 januari 2020 en op 18
november 2020 (via Teams). Normaal gesproken vindt er 3 a 4 keer per jaar een overleg plaats maar
ten gevolge van de pandemie heeft het overleg lange tijd stil gelegen.
Bij het overleg zijn betrokken naast de OVS, de VvBL (ondernemersvereniging voormalig
Lemsterland) en ONG (ondernemersvereniging voormalig Gaasterlân-Sleat). In het eerste overleg is
besproken dat de gemeente het sociaal economisch beleidsplan - dat geschreven is voor een periode
t/m 2020 - wil evalueren samen met de ondernemers. De evaluatie is gestagneerd vanwege de
pandemie. In het overleg dat plaatsvond in november, heeft de gemeente laten weten een extern
bureau in de arm te nemen om de evaluatie te gaan uitvoeren.
In het overleg vindt uitwisseling plaats van de activiteiten die de ondernemersverenigingen
organiseren.
In het overleg worden praktische zaken besproken. Het is de bedoeling in het nieuwe kalenderjaar
weer vaker bijeen te komen.
Gezamenlijke avond OVS, VvBL en ONG
Jaarlijks wordt een gezamenlijke bijeenkomst gepland. In verband met de pandemie heeft geen
gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden.
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Terugblik op activiteiten
Afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten (mede)georganiseerd:
-

Januari
Februari
September

: Nieuwjaarsbijeenkomst ‘t Haske te Joure
: afgelast wegens COVID-19
: Algemene ledenvergadering te Joure (tevens per Zoom/ digitaal)

Leden
Het ledenaantal is in 2020 gedaald met 7. De OVS kon in 2020 6 nieuwe leden verwelkomen. Er
waren 13 opzeggingen.
Per eind 2020 waren er 359 leden.
Het ledenaantal is daarmee in de bandbreedte van de afgelopen vijf jaar.
Ondernemers Vereniging Skarsterlân.
Namens het bestuur,
Berend Westra, secretaris
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Lijst nieuwe leden en opzeggingen
ADkwADraat
HenkJan Vastgoed
Mathilda’s hulpverlening
Mr. Farmer B.V.
VLI Transport B.V.
Alkema Adviseurs

Joure
Broek
Broek
Joure
Scharsterbrug
Sint Nicolaasga

Opzeggingen:
Loodzwaar Media
Eten met gemak
A7 kantoorpartner
Corza
Fysio Tjeerd de Jong
Akkerman Legal
E. Willems
Autorijschool Pulles
FrijAllround
De Groot Installatiegroep
VRINO Transport
Rufus aan het water
Fysio Actief
Zsecurity
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reden:
niet bekend
geen tijd
niet bekend
verhuizing
zaak verkocht
niet bekend
niet bekend
leeftijd
geen ondernemer meer
niet bekend
overgang naar VLI
niet bekend
geen gebruik
overlijden
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