Verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) VOC
(Vlissingse Ondernemers Centrale)
Datum: maandag 4 april 2016
Aanvang: 19:30 uur
Café De Concurrent (bovenzaal), Bellamypark 22 te Vlissingen
Aanwezig: Jan Jacobs (voorzitter), Rein Geervliet (secretaris), Bas-Jan Spuijbroek
(penningmeester), Frans Meijer, Frank de Bie en Bart Pouwer (adviseur).
Raadslid Lilian Jansen; wethouder John de Jonge
Notulist: Maria Grims
Leden: 23
1.Opening.
Met een gevoel van weemoed opent de voorzitter opent de vergadering en heet
iedereen welkom. Het is zijn laatste vergadering als voorzitter van de VOC.
2. Verslag najaarsvergadering 2 november 2015.
Integraal en paginagewijs wordt het verslag van de najaarsvergadering van 2
november 2015 behandeld. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen en het verslag
wordt overeenkomstig goedgekeurd en vastgesteld en als zodanig ondertekend.
3. Herziene begroting 2016.
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De begroting 2016 is herzien omdat de begroting 2016 met € 15.000,-- is
verminderd vanwege het wegvallen van de BIZ afdracht van de ondernemers van
het noordelijk deel van de boulevard, de kapperszaken en vanwege de huidige
hogere huisvestingskosten van het VOC kantoor in de Walstraat 47 te Vlissingen.
Ondanks de vermindering van de financiën heeft de VOC kans gezien gelden
binnen te halen o.a. via de Rabobank en St. Moerman Promotie die ten goede
komen aan de doelstelling en activiteiten van de VOC.
Daarnaast heeft de VOC € 2.500,-- ter beschikking gesteld aan de Cultuurwerf en
een beroep gedaan op een financiële bijdrage van de individuele ondernemer voor
het behoud van het bevrijdingsfestival in de binnenstad van Vlissingen. En dat is
gelukt voor het jaar 2016 maar voor de toekomst is het zeer onzeker hoe hier
invulling aan wordt gegeven.
Het bestuur van de VOC heeft het onderwerp (bevrijding) festival(s) zeer intensief
besproken met de Cultuurwerf en de gemeente. De gemeente verstrekt de
vergunning maar de Cultuurwerf bepaald waar (het) de (bevrijdings)festival(s)
plaatsvinden. De Cultuurwerf wordt 25% per jaar gekort op haar subsidie vanwege
de bezuinigingsronde en artikel 12 . Zij probeert een methode te vinden om zelf
meer te kunnen verdienen via eigen horeca exploitatie. Hiermee kunnen zij
misschien hun bestaansrecht volhouden. Wethouder Sem Stroosnijder heeft
uiteindelijk de vergunningsaanvraag bevrijdingsfestival voor de binnenstad
afgegeven.
Tijdens de vergadering komen diverse reacties vanuit de zaal:
- Bij het toezeggen van het bedrag van € 2.500,-- heeft de VOC daar een
voorwaarde aan verbonden. Ja, bevrijdingsfestival moet in de binnenstad
plaatsvinden.
- Er komt geen podium op de Kleine Markt. Cultuurwerf beslist wat/ waar
komt.
- Dergelijke grote festivals/evenementen leggen een claim op de hele stad.
Vergunningaanvragen van derden worden ter beoordeling voorgelegd aan
de vergunninghouder van het grote evenement en vallen onder de
vergunninghouder en dat is de Cultuurwerf.
- Veel ondernemers hebben privé een bijdrage geleverd met als voorwaarden
als het maar verspreid blijft over de binnenstad.
- Er komt geen programmering op het Dijktheater ondanks dat het Arsenaal
bereid was een bedrag van € 10.000,-- bij te dragen voor een dance-festival.
Andere opties waren niet mogelijk.
- Kortingen op de subsidie die kunnen wij als VOC niet opvangen. Het gaat
over enorme grote bedragen.
- VOC heeft geen geld voor festival ‘Onderstroom of Wonderstroom’ en
derhalve heeft de Cultuurwerf een grote mate van autonomie.
- Het is een taak van de gemeente om de locaties te bepalen omdat terreinen
en pleinen daar voor zijn ingericht.
- Zelf activiteiten ontwikkelingen bijv. Straatartiestendag.
- Er kan een beroep worden gedaan op het Cultuuraanjaagfonds – voor
amateurs bij de gemeente.
- Heeft de houding en de opstelling van de VOC de zaken gefrustreerd bij
zowel de Amadoregroep als bij de Cultuurwerf. Dit wordt niet uitgesloten,
maar de Amadoregroep valt niet binnen het BIZ-gebied en de Cultuurwerf
opereert autonoom.
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4. Rooster van aftreden.
Op grond van de statuten is dit agendapunt voor agendapunt 5 gesteld. Het wordt u
ter kennisname aangeboden. De ALV gaat hiermee akkoord.
In de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering is een rooster van aftreden van
de bestuursleden aangekondigd. Over de zittingstermijn van bestuursleden zeggen
de statuten: Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier
(4) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden
af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster
aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
Uiteraard kan door de leden een tegenkandidaat worden voorgedragen.
Het bestuur heeft het navolgende rooster van aftreden vastgesteld en biedt dat
thans de ledenvergadering ter kennisname aan.
Naam, benoemd, aftredend en herbenoembaar
Frans Meijer, najaar 2011, voorjaar 2016
Jan Jacobs, 12-11-2012, najaar 2016
Ton Begijn, 12-11-2012, najaar 2016
Bas-Jan Spuibroek, 21-10-2013, najaar 2017
Rein Geervliet, 21-10-2013, najaar 2017
Frank de Bie, 21-10-2013, najaar 2017
Willem Hamer, 21-10-2013, najaar 2017
5. Bestuurs-mutaties en afscheid adviseur.
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Rob van Dooren heeft in de AB-vergadering van 30 maart 2016 voor het laatst
gefunctioneerd als bestuursadviseur. We nemen met spijt afscheid van hem. Rob
was een aanwinst voor het bestuur vanwege zijn expertise en zijn deskundigheid.
Hij heeft veel bijgedragen – niet alleen vanwege zijn stukken en notities – in de
besluiten die het bestuur VOC moest nemen. Rob heeft verder toegezegd dat hij op
ad-hoc basis het bestuur wil ondersteunen indien daar behoefte aan is. Waarvoor
dank.
Willem Hamer heeft zijn bestuurslidmaatschap beëindigd omdat hij geen
ondernemer meer is in ons werkgebied (Wijnbazen is verhuisd naar de
Mercuriusweg). Jolanda van Boven heeft als enige te kennen gegeven deze
bestuursfunctie te willen vervullen. De vergadering besluit dit voorstel bij acclamatie
te aanvaarden.
Jan Jacobs treedt op 4 april terug als voorzitter wegens gezondheidsredenen. De
leden zijn hierover geïnformeerd in een Nieuwsflits. De leden is inmiddels gevraagd
suggesties te doen voor een nieuwe voorzitter dan wel zichzelf kandidaat te stellen.
Procedurevoorstel is als volgt:
- Het bestuur gaat er taken bij doen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de
volgende leden: Ton Begijn (vice-voorzitter), Rein Geervliet (secretaris) en
Bas-Jan Spijenbroek (penningmeester).
- Het DB gaat zich buigen over het profiel van een nieuwe (technische)
voorzitter en een herbezinning (structuur) van de VOC-organisatie. Welke
kandidaat kunnen we vinden voor het voorzitterschap.
- Het voorstel gaat terug naar het AB. Extra AB vergadering staat gepland
voor 11 juni 2016.
- In de maand juli 2016 wordt een extra ledenvergadering bij elkaar geroepen.
Alles gaat in overleg met Bart Pouwer (beleidsambtenaar gemeente
Vlissingen vanwege de BIZ uitvoering-organisatie).
- Zoek naar een bemiddelaar VOC. Waardevolle opmerking. Een aantal
mensen is al benaderd voor het voorzitterschap. Tot op heden zonder
resultaat.
-

Coördinatie uren Koert samen met hem opnieuw bezien en serieus kijken
naar verdergaande professionalisering van de VOC

-

Inhuren van professionele mensen kost veel geld.

Zoals u weet is de VOC is geen activiteiten/evenementen organisatie. Wij zijn een
uitvoerend orgaan van de BIZ-verordening.
Er wordt een oproep gedaan aan alle leden hoe hier invulling aan te geven. Denk
goed na, weet u een persoon, kent u iemand? Bespreek dit met de bestuursleden
van de VOC. Laat het ons weten!
Tenslotte Frans Meijer’s eerste termijn zit er op. Frans heeft het bestuur laten
weten herbenoembaar te zijn. Het bestuur adviseert de ledenvergadering Frans te
herbenoemen. De vergadering besluit dit voorstel bij acclamatie te aanvaarden.
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6. Completering straatvertegenwoordigers, herschikking straatbudgetten en
herziening budgetgebieden.
Patricia Wortelboer (Hotel Zilt) wordt de straatvertegenwoordiger van de
Nieuwendijk/De Ruyterplein. Raymond de Jonge (De Gecroonde Liefde) werkt met
haar mee. Robert Brunke (Foodcompany) gaat meedoen als
straatvertegenwoordiger voor de Fonteyne.
Zie voor het bestuursvoorstel voor de herschikking van de straatbudgetten en de
herverdeling van de gebieden over de straatvertegenwoordigers het overzichtje en
het ingekleurde kaartje wat u reeds is gemaild.
Er zijn 8 gebieden ingedeeld met elk een bedrag van € 1.000,--. Dit bedrag is vrij te
besteden met instemming van uw straatvertegenwoordigers en de coördinatoren
Frans Meijer en Frank de Bie. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van het
VOC-bestuur.
Het is wenselijk dat de straatvertegenwoordigers regelmatig bij elkaar komen om
plannen, ideeën, activiteiten etc. op elkaar af te stemmen. Neem uw
verantwoordelijkheid. Frank en Frans zijn de aanspreekpunten.
De voorzitter vraagt de leden heeft de verdeling herschikking straatbudgetten en
herziening budgetgebieden uw instemming. Unaniem gaat de vergadering akkoord.
7. Jaarrekening 2015.
De exploitatierekening 2015 is nog niet door de penningmeester aan het bestuur
aangeboden. Bij het opstellen van de herziene begroting 2016 (agendapunt 3)
heeft het bestuur rekening gehouden met de voorlopige jaarcijfers 2015 zoals door
penningmeester en boekhouder aan het bestuur zijn voorgelegd.
De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel de jaarrekening 2015 te
behandelen en vast te stellen in de najaarsledenvergadering 2016.
8. Constateringen koopzondag 13 december 2015 en Paaszondag 2016.
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De aangekondigde koopzondag van 13 december 2015 is niet aangeslagen. Noch
bij de ondernemers, noch bij het publiek. Het bestuur zal die “tweede
kerstkoopzondag” niet langer aan u adviseren. De kerstmarkt op de Oude Markt
was een doorslaggevend succes! De levende kerststal stal de show. Complimenten
aan de organiserende ondernemers.
Het idee van enkele ondernemers om de koopzondag van maart (Paaszondag)
2016 te verplaatsen naar de eerste zondag van april heeft na consultatie via een
Nieuwsflits minimale steun van de ondernemers gekregen. Het bestuur heeft
besloten u daartoe geen advies te geven en in maart geen koopzondag te
promoten. In voorkomende gevallen neemt het bestuur reeds nu voor alsdan het
besluit u niet te adviseren op Paaszondag open te gaan.
Er wordt gevraagd of de koopzaterdagen bevorderd kunnen worden. Deze
opmerking wordt ter harte genomen. Elke suggestie om het koop bezoek te
verruimen en te verbeteren zal de warme belangstelling hebben van het VOC
bestuur en wordt bekeken. Andere opmerkingen die worden gemaakt zijn:
- Parkeren gratis maken (eerste 3 uur zijn al gratis aan de Koningsweg)
- Promoten via allerlei media-uitingen
- VOC heeft structureel overleg met het gemeentebestuur (1 x per kwartaal).
Daar komt van alles aan de orde. Het is moeizaam overleg maar wel een
eerlijk overleg. We blijven op deze wijze met elkaar in dialoog.
Dit agendapunt wordt voor kennisgeving aangenomen.
9. Rondvraag.
-

-

De voorzitter wordt namens alle ondernemers een presentje aangeboden
voor zijn tomeloze inzet van de afgelopen jaren. Voorzitter is blij verrast.
In samenspraak met de gemeente en de Cultuurwerf worden er 5
toeristenmarkten tijdens de zomermaanden op zondag georganiseerd op het
Bellamypark. De eerste toeristenmarkt vindt plaats op 31 juli 2016.
Organisatie is in handen van Hisa-evenementenbureau. De Vlissingse
ondernemers krijgen als eerste de keus om hier aan deel te nemen.
Kan dit initiatief via een Nieuwsflits onder de aandacht worden gebracht van
de ondernemers in Vlissingen?
De weekmarkt gaat verhuizen naar de Spuistraat vanaf juni 2016.
De voorzitter sluit zijn allerlaatste ALV-vergadering af met de woorden: “Ik
heb mijn taak als voorzitter met ongelooflijk veel plezier gedaan. Ik hoop
verder dat we de club die we vanuit de oude situatie met zijn allen hebben
neergezet blijven opbouwen in een goede samenwerking tussen de horeca
en de detailhandel. Blijf naar elkaar luisteren, treedt in overleg met de
gemeente. Blijf kritisch naar je eigen stad. Jullie moeten met elkaar verder. Ik
wens jullie allen veel succes”.

10. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de
vergadering om 21:15 uur.
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