Verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) VOC
(Vlissingse Ondernemers Centrale)
Datum: dinsdag 20 maart 2018
Aanvang: 18:30 uur
Café De Concurrent (bovenzaal), Bellamypark 22 te Vlissingen
Aanwezig van bestuur: Ton Begijn (waarnemend voorzitter), Dani Tienpont
(secretaris), Chantal Dijkwel (penningmeester), Frans Meijer, Bas-Jan Spuijbroek,
Jaap van Boven,
Afwezig: Jolanda van Boven
Coördinator VOC: John Meijboom
Adviseurs VOC: Rein Geervliet, Pim Kraan en Bart Pouwer
Notulist: Maroes Raatgever (secretariaat)
B&W: de heer John de Jonge
Leden: 32
1.Opening.
De waarnemend voorzitter Ton Begijn opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom en verzoekt iedereen de presentielijst in te vullen.
1.A VVV presentatie
Marjolein Liesenborghs, teamleider Sales van de VVV, geeft een presentatie over
waarom men “Fan van Zeeland” dient te worden.
Dit is gebaseerd op 4 speerpunten:
Inspiratie – Informatie – Autorisatie - Exploitatie
De ondernemers die interesse hebben, kunnen met Jaap van Boven en John Meijboom
contact opnemen. Zij zijn contactpersonen voor de VVV.
1.B Vlissingen op de kaart presentatie

Esther Leon van de HZ
Geeft een korte introductie van haar zelf. Zij volgt een opleiding aan de HZ en is bezig
met het project “Vlissingen op de kaart” te zetten. Zij zal daarna aanbevelingen doen
aan de gemeente en aan de ondernemers.
Hiervoor is het belangrijk om te weten;
• wat men van Vlissingen op dit moment vindt;
• wat is het imago van Vlissingen.
Externe communicatie is hierbij zeer belangrijk. Zij heeft hiervoor een enquête
rondgestuurd en vraagt aan de aanwezigen om deze in te vullen, als men dat nog niet
heeft gedaan en in te laten vullen door zo veel mogelijk personen. Hoe groter de
respons des te zorgvuldiger kan zij aanbevelingen gaan geven.
Op het moment van de ledenvergadering heeft Esther ongeveer 800 ingevulde
formulieren ontvangen.

2. Verslag ALV 24 oktober 2017
Integraal en paginagewijs wordt het verslag van de najaarsvergadering van 24 oktober
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2017 doorgenomen
Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen en het verslag wordt overeenkomstig
goedgekeurd en vastgesteld en als zodanig ondertekend.
3. Ingekomen berichten
Op verzoek van Luc Markies wordt dit onderwerp als ingekomen stuk genoteerd. Het is
besproken bij de rondvraag. Luc Markies heeft via e-mail de vraag gesteld of de VOC
zijn ondersteuning wil geven richting de gemeente om de ondernemers ontheffing te
geven voor het afvoeren van klein verpakkingsmateriaal. Zoiets als parkeervergunning.
Reacties:
Pim Kraan: Ondernemers betalen geen afvalstoffenbelasting meer in de binnenstad.
John de Jonge (wethouder): Luc Markies heeft deze vraag al richting gemeente
gesteld. De regelgeving is nagekeken. Regelgeving zegt dat er geen ontheffing
gegeven mag worden
4. Jaarrekening / definitief begroting 2018/ kascontrole 2017
Nagestuurd is de jaarrekening. Dit is een verplicht vastgesteld stuk.
Luc Markies vraagt waarom het kas tegoed ten opzichte van vorig jaar aan de hoge
kant is.
Bas-Jan Spuijbroek geeft aan dat dit te maken heeft met overloop van kosten en dat de
VOC laat in 2017 nog een nabetaling van BIZ gelden 2016 ad 15.000 euro heeft
ontvangen. Als aanvulling laat Ton Begijn weten dat een deel wordt gebruikt als
voorziening voor vervanging van de sfeerverlichting en algemene reserve.
Aan Luc Markies wordt gevraagd om zijn gedetailleerde vragen op pagina 7,10 en 14
aan het eind van de vergadering met de specialisten te bespreken.
De kascommissie gevormd door de heren Harrie van Hal en Jaap Augustijn, heeft de
controle met betrekking tot de boekhouding gehouden en voor akkoord bevonden.
Harrie en Jaap worden bedankt voor hun inzet.
Meegestuurd met agenda is de voorlopige begroting en deze wordt als zodanig
vastgesteld.
5. Fysiek kantoor VOC, i.v.m. mogelijke besparing
Vraag aan de leden:
Is het nog nodig om een persoonlijk kantoor te hebben?
Het huidige kantoor wordt gebruikt om de ondernemers de mogelijkheid te geven op 2
ochtenden binnen te lopen en vergaderingen van de VOC te houden. Helaas wordt er
van de mogelijkheid voor inloop vrijwel geen gebruik gemaakt. Doel voor inloop vervalt
hierdoor. In deze tijd zijn er vele andere mogelijkheden om contact op te nemen. Denk
aan de diverse andere media mogelijkheden. Dit brengt een besparing mee, die
gebruikt kan worden voor andere zaken.
Harry van Hal geeft aan voorstander te zijn van persoonlijk kantoor.
Bestuur begrijpt zijn reactie. Om met de ondernemers persoonlijk in contact te kunnen
blijven, worden er andere mogelijkheden/oplossingen gezocht.
Bijvoorbeeld een vast plaatsje bij een van de ondernemers op een vaste dag of op
vaste dagen een inloop spreekuur mogelijk te maken. Dit moet verder uitgewerkt
worden en daarna duidelijk kenbaar bij de ondernemers worden gemaakt, waar en
wanneer.
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Mocht er een ondernemer een ruimte beschikbaar willen stellen!!!! Laat het
weten.
Vanuit de leden wordt er geen nee gegeven. Het bestuur zal daarom daadwerkelijk het
nodige in het werk zetten om het fysiek kantoor af te schaffen.
6. Vlissingen Zomerstad Jaap van Boven
6.1 Uitslag enquête koopavonden en koopzondagen juli en augustus
Bekend is dat veel ondernemers tijdens de zomermaanden de meeste inkomsten
ontvangen. Verzoek is om alle zondagen tijdens de zomermarkten in de maanden juli
en augustus open te zijn.
De antwoorden die ontvangen zijn, zijn afwisselend. Er is geen echte uitkomst uit
gekomen. Een aantal van de ondernemers die niet open willen, geven vaak als reden,
dat de klanten van hun niet op zondag hun aankopen doen. Anderen geven aan wel
open te willen zijn.
Het advies van de VOC zal zijn om tijdens de maanden juli en augustus open te zijn.
Vlissingen heeft de status toeristenstad, hierdoor is er vrijstelling voor de openstelling
op zondag.
Om te proberen toch een beter beeld te krijgen. willen we aan de aanwezigen vragen
om je collega ondernemer en andere leden alsnog de formulieren in te vullen.
De koopavonden zijn hier buiten beschouwing gelaten.
6.2 Samenwerking opening Zomerstad met Amadore
Er is gevraagd aan te haken bij de promotie om het zomerseizoen te openen. Het
betreft een campagne door Amadore. Overleg zal binnenkort plaatsvinden. Jaap van
Boven zal voor de VOC bij het overleg aanwezig zijn.
Gedacht wordt aan vlaggen parade “Vlissingen zomerstad aan zee”. Met het doel
eenheid uitstralen in Vlissingen. Ondertussen hangen de vlaggen. Verder heeft er een
modeshow plaatsgevonden, georganiseerd door de modezaken in Vlissingen.
Ooit waren er banieren. Er is geen pasklare methode om deze goed op te hangen. Op
dit moment wordt nagedacht om op strategische plaatsen de banieren te vervangen
door vlaggen. Mede is dit een mogelijke aansluiting met de “vlaggenparade” Vlissingen
zomerstad aan zee.
7. Hoe gaat het met de denktank? John Meijboom
John Meijboom geeft uitleg over de denktank.
In mei / juni 2017 startte een groep mensen, bewoners prominenten en VOC
ondernemers, een open dialoog met de gemeente over inspiratie en mogelijkheden
voor de toekomst van Vlissingen. Deze groep greep terug op het DNA van Vlissingen
dat destijds door Rob van Dooren was opgetekend.
Het overleg met de gemeente door leden van VOC en enkele betrokken bewoners op
28 augustus leidde tot inspirerende discussies en liet zien dat de werkgroepen hun best
hadden gedaan om met de onderwerpen weer een stap verder te komen.
Het overleg kreeg een vervolg op maandag 9 oktober.
De volgende werkgroepen zijn gevormd om tot korte en langere termijn voorstellen te
komen:
1. Promotie en marketing
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2.
3.
4.
o

Toeristen binden
Gebiedsontwikkeling
Mobiliteit
Vlissingen was de zomer 2017 een overeenkomst met de Retailagenda
aangegaan. Door economische zaken in het leven geroepen om een gezonde
toekomstbestendige retailsector te behouden. Gaan voor kansen in
ondernemersschap, investeren in mensen en kansen geven aan winkelgebieden
in kernen en steden.
De retailsector heeft een groot economischen maatschappelijk belang.
De gemeente en provincie heeft hierin een sturende rol. Provincies hebben
bijvoorbeeld een rol om te komen tot regionale afspraken. Gemeenten om een
goede aansluiting te vinden tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Een team van 100 deskundigen staat klaar om vragen aan te stellen en hulp te
vragen. Basis is bijna altijd: opknappen panden, compacter centrum,
groenvoorziening, toerisme, opleiding, BIZ met ook retaileigenaren.
o In oktober bleken de rondleidingen over het Scheldeterrein en de woonbeurs in
de Timmerfabriek een groot succes.
In de laatste vergadering van 20 november hebben de 4 werkgroepen hun activiteiten
verder geactualiseerd naar de andere groepen toe.
De wens is om een sterke persoon te zoeken die de agenda bewaakt en waar mogelijk
mee helpt te realiseren. De gemeente gaat geld hiervoor uittrekken en de VOC is
gevraagd mee te denken over het profiel van deze persoon.
Focus was om einde winter het plan in de steigers te hebben.
Er ligt nu een conceptnota te weken die is bekritiseerd door de voorzitters van de
werkgroepen.
Er moet een top-vijf van akties komen die zich hier niet toe hoeft te beperken maar
meetbaar en tijdgebonden worden.
Uitgangspunt is dat we Vlissingen meer als badplaats en toeristenstad willen
neerzetten.
Ook de (nieuwe) Vlissingers het gevoel geven dat Vlissingen een thuishaven is.
Verder worden evenementen belangrijk gevonden om impuls in de stad te houden.
Positief zijn de betere communicatie met de gemeenteambtenaren en bestuurders. Er
is iets meer vertrouwen naar elkaar en dat werkt gunstig als je resultaat nastreeft.
Eind april wordt er een nieuwe vergadering verwacht
John in de nieuwsflits summier benoemd. Info op VOC site
8. Rondvraag
Er wordt gevraagd naar de bestrating in de binnenstad met name die van het
Bellamypark. Het blijft een probleem.
Reactie van John de Jonge: Het probleem van de bestrating is nog steeds een
aandachtspunt. Huidige oplossing voldoet niet. Er wordt aandacht aan geschonken. Er
wordt naar de juiste oplossing gezocht.
10. Sluiting
Huishoudelijke mededeling: De aanwezigen krijgen na de vergadering nog een drankje
aangeboden door de VOC.
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Ton Begijn (waarnemend voorzitter) de
aanwezigen en sluit de vergadering om 20.10 uur.
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Vlissingen, datum ………………………………..

…………………………………………………….., voorzitter

………………………………………………………, secretaris

…………………………………………………….., secretaris
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