Notulen Algemene Ledenvergadering OVS op 26 maart 2019
Locatie: BurgGolf te Sint Nicolaasga
Aanwezig namens het bestuur: Jilke Kooijker, Tiede Boersma, Edwin Agema, Jeroen
Blaauw, Berend Westra (secretaris), Sander van der Wal (penningmeester), Jan Bijlholt
(voorzitter)

1.

Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 20:01 uur en heet iedereen welkom.
De presentielijst gaat rond.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Het bestuur heeft geen mededelingen en/of ingekomen stukken ontvangen

3.

Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen jaarverslag secretaris
De secretaris behandelt het door hem opgestelde verslag. In 2018 hebben 14
bijeenkomsten plaatsgevonden voor leden. De bijeenkomsten worden over het
algemeen zeer goed door de leden gewaardeerd. De bijeenkomsten zijn – voor
zoveel mogelijk – gekoppeld aan het thema ‘innovatie’. In 2018 hebben geen
bestuurswisselingen plaatsgevonden. Jeroen Blaauw werd benoemd voor een tweede
termijn.
In 2018 werd regelmatig overleg gevoerd met de gemeente en met de
collega-ondernemersverenigingen (ONG en VvbL). In het overleg is het sociaal
economisch beleid wat meer op de achtergrond geraakt.
Het ledenaantal is in 2018 gestegen met 2. Eind 2018 had OVS 372 leden.
Vanuit de zaal worden geen vragen gesteld naar aanleiding van het verslag van de
secretaris. Het jaarverslag wordt vervolgens vastgesteld.

5.

Financiële zaken
a)

Vaststellen financieel verslag penningmeester 2018 en begroting 2019
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Sander van der Wal.
Sander geeft een toelichting op de jaarrekening. De meeste uitgaven zijn in lijn
met de begroting. Begroot was een verlies van € 11.400,--. Uiteindelijk bedroeg
het verlies € 8.070,--. Het verlies was beperkter dan begroot in verband met het
feit dat € 5.000,-- was begroot voor (facilitaire) ondersteuning van het bestuur. In
2019 is geen ondersteuning tegen betaling ingeschakeld.

b)

Verslag kascommissie
De kascommissie bestond uit Matthijs de Korver en Guus Bax. Matthijs doet
verslag in de vergadering.
De kascommissie heeft met Sander de boeken bekeken en geen
onregelmatigheden aangetroffen.
De voorzitter vraagt aan de algemene ledenvergadering of aan het bestuur
decharge kan worden verleend. De algemene ledenvergadering gaat daartoe
over.
De voorzitter dankt de kascommissie. De kascommissie 2019 zal worden
gevormd door Matthijs de Korver en Jentje Noppert.

6.

c)

Vaststellen begroting 2019
De begroting 2019 wordt ongewijzigd door de algemene ledenvergadering
goedgekeurd.

d)

Vaststellen contributie verenigingsjaar 2019
De contributie voor het verenigingsjaar 2019 wijzigt niet. Dit blijft hetzelfde
bedrag ad € 110,--.

Enquête/programma 2019
De voorzitter behandelt de uitslag van de enquête, die werd gehouden in december
2018. 130 van de 383 leden hebben gereageerd op de enquête. Het algemeen
rapportcijfer was een 7,7. Het bestuur wil graag naar een 8. De bijeenkomsten worden
over het algemeen zeer positief beoordeeld. Uit de enquête blijkt wel dat het voor
nieuwe leden moeilijk is om er tussen te komen. De voorzitter doet een beroep op de
leden om ook nieuwe en onbekende leden aan te spreken en kennis mee te maken.
Uit de enquête blijkt dat 89% van de leden zelfs meer nieuwe/andere leden zou willen
leren kennen. Daar kan het bestuur wat aan doen, maar daar kunnen de leden zelf
ook veel aan doen. 76% van de leden geeft aan dat de kennis werd uitgebreid door
deelname aan de bijeenkomsten. Daarentegen geeft slechts 36% van de leden aan
meer zaken te doen met andere leden van de OVS. Dat getal acht het bestuur aan de
lage kant. OVS is immers een ondernemersvereniging met een commercieel doel.
Uit de enquête blijkt dat de leden graag bijeenkomsten op niveau willen. Daar doen
we onze uiterste best voor. De ondernemers die een Smûk Oerke organiseren doen
dat over het algemeen op een goede manier; een manier waarmee de bijeenkomsten
ook op een hoger plan worden getild.
In de enquête is ook aandacht besteed aan belangenbehartiging. Dat is wel een lastig
punt. Het bestuur wordt niet vaak geïnformeerd door leden over zaken die spelen. De
leden worden opgeroepen -indien er iets speelt- dat aan één van de bestuursleden
kenbaar te maken. Daarnaast wordt het bijzonder gewaardeerd dat de gemeente bij
alle bijeenkomsten aanwezig is. Ook aan de medewerkers van de gemeente, dan wel
aan de wethouder, kunnen zaken rechtstreeks worden voorgelegd.
Uit het overleg met de gemeente (het koepeloverleg) bleek dat de enquête, die werd
gehouden over het functioneren van de gemeente, erg weinig respons heeft
opgeleverd. De gemeente heeft ook in de laatste enquête slecht gescoord. Eén ieder
wordt opgeroepen om aan de enquête deel te nemen, opdat er een representatief
beeld ontstaat.

De voorzitter behandelt de plannen voor het jaar 2019. De bijeenkomsten staan in het
teken van innovatie en duurzaamheid. Dat heeft u gemerkt aan het eerste Smûk
Oerke (bij Wierda). U zult dat ook gaan merken bij de volgende bijeenkomsten. De
gezamenlijke avond met de gemeente staat ook in het teken van innovatie en
duurzaamheid. De avond heeft als onderwerp circulair bouwen. De spreker is Sabine
Huber; zij is relatief onbekend, maar naar verwachting een verrassende en
inspirerende spreker. In 2019 zal een Smûk Oerke worden gehouden rondom festival
Brêgepop, is een Smûk Oerke gepland bij Penninga’s Molen, en staat de rondvaart op
de agenda. In 2019 zal ook weer meegedaan worden met de Ballonfeesten. Het
bestuur heeft een gesprek gevoerd met de nieuwe voorzitter van het bestuur en is
enthousiast gemaakt voor de plannen van het nieuwe bestuur. In het najaar zal een
excursie worden georganiseerd. In het najaar zal ook een bijeenkomst worden
gehouden samen met de VvBL en ONG.
7.

Bestuurswisseling
Herbenoembaar zijn Berend Westra en Tiede Boersma. Beiden worden -onder
applaus- herkozen.
Aftreden en niet herkiesbaar zijn Jilke Kooiker en Edwin Agema. Jilke heeft kenbaar
gemaakt dat hij het te druk heeft en neemt daarom na vier jaar afscheid van het
bestuur. Het is wel spijtig dat daarmee geen winkelier meer lid is van het bestuur van
de OVS. Jilke wordt bedankt voor zijn inzet en ontvangt vanuit de leden een groot
applaus.
Bestuurslid Edwin Agema is zowel actief in de bouw als in de horeca. Hij heeft de
afgelopen jaren vele Smûk Oerkes op een hele goede wijze georganiseerd. Helaas is
hij niet langer beschikbaar in verband met een verhuizing naar Dalfsen waar Edwin
een camping heeft overgenomen; Camping Het Tolhuis. Ook Edwin ontvangt een
groot applaus voor zijn inspanningen.
Benoeming erelid:
De voorzitter vraagt aandacht voor een extra onderwerp. Het betreft Julius Bosma.
Julius heeft het bestuur bijna 25 jaar ondersteund en heel veel werk uit handen
genomen. Julius maakte de notulen van de bestuursvergaderingen en ging achter de
debiteuren aan. Daarnaast heeft hij veel kennis ingebracht bij de
bestuursvergaderingen.
De voorzitter vraagt aan de algemene ledenvergadering om Julius te benoemen tot
erelid. Hij wordt dan het tweede erelid naast de heer Fischer.
Op de vraag of de algemene ledenvergadering kan instemmen met de benoeming
van Julius tot erelid, wordt met een overweldigend applaus gereageerd. Julius
ontvangt vervolgens een zilveren speld met het logo van OVS en ontvangt -namens
de leden- een cadeau.
Julius neemt vervolgens het woord en bedankt de leden, het bestuur en de voorzitters
uit het verleden.
Benoemen nieuw bestuurslid:
Het bestuur draagt Freya Beetstra voor als nieuw lid van het bestuur. Freya is een
jonge ondernemer en vormt naar verwachting een zeer waardevolle aanvulling voor
het bestuur. Freya stelt zich vervolgens kort aan de leden voor. Vervolgens wordt
Freya Beetstra benoemd tot lid van het bestuur van OVS.

8.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering af om 20.41 uur.
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