Verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) VOC
(Vlissingse Ondernemers Centrale)
Datum: dinsdag 30 oktober 2018
Aanvang: 18:30 uur
Café De Concurrent (bovenzaal), Bellamypark 22 te Vlissingen
Aanwezig van bestuur: Jolanda van Boven (waarnemend voorzitter), Dani
Tienpont (secretaris), Chantal Dijkwel (penningmeester), Frans Meijer, Bas-Jan
Spuijbroek, Jaap van Boven.
Coördinator VOC: John Meijboom
Adviseurs VOC: Rein Geervliet, en Bart Pouwer
Notulist: Maroes Raatgever (secretariaat)
Gastspreker: de heer Hans van Houdt
Leden: 25
01. Welkom
Jolanda van boven heet de aanwezigen welkom. Zij geeft aan dat de heer Ton
Begijn, vanwege zijn drukke werkzaamheden de functie van vice-voorzitter niet
meer zal uitvoeren. Vandaar dat zij als waarnemend voorzitter de
ledenvergadering zal voorzitten.
Speciaal welkom aan de heer Van Houdt en vraagt hem met zijn presentatie te
beginnen.
02. Gastspreker is Hans van Houdt. Onderwerp: Ontwikkelingen in het
Scheldekwartier
De heer Van Houdt geeft aan de hand van een PowerPoint uitleg over de
stand van zaken en ontwikkeling betreffende het Scheldekwartier.
03. Verslag van de algemene ledenvergadering van 20 maart 2018.
Verslag wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd en aangenomen.
Ondertekening door waarnemend voorzitter en secretaris.
04. Ingekomen stukken en mededelingen
04.1 ingekomen stukken
De mails van de heer Luc Markies zijn te laat ontvangen om tijdens de
vergadering te kunnen bespreken. Er wordt aan de heer Markies toegezegd
dat hij schriftelijk antwoord op zijn e-mail zal ontvangen.
04.2 Mededelingen
Bereikbaarheid VOC, toelichting door Dani Tienpont:
Zoals bekend heeft de VOC ondertussen geen kantoor meer. Dit is in het kader
van bezuinigingen opgezegd.
➢ Het secretariaat heeft vanaf nu wel een mobiele telefoon, zodat we
beter bereikbaar zijn, ook via Whatsapp.
➢ Verder zit Maroes Raatgever (administratie) met de laptop iedere
dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur bij Dani Tienpont in ’t Pothuys,
Walstraat 45. Heb je vragen of iets nodig? Loop dan op de
dinsdagochtend even binnen.
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05. Koopzondagen zomer 2019 en evaluatie koopzondagen zomer 2018
Jaap van Boven geeft een korte uitleg waarom koopzondagen belangrijk voor
Vlissingen kunnen zijn. Vlissingen moet zich gaan onderscheiden t.o.v. andere
steden. Één van die manieren is door de koopzondagen. Helaas is de
organisatie voor koopzagen 2018 is te laat begonnen. Toerisme is booming.
Voor dit jaar is er opnieuw een vergunning voor vrijstelling voor kleine
evenementen. Om meer te weten te komen over hoe de ondernemers de
koopzondagen in 2018 hebben ervaren, is een enquête uitgeschreven, deze
moet nog worden geëvalueerd.
Harry van Hal geeft de tip om op te letten dat men niet te veel publicatie aan de
koopzondagen geeft, als je geen goed aanbod met open winkels hebt. Te veel
publicatie kan bij te weinig animo van de ondernemers omslaan in slechte
reclame.
John Meijboom geeft aan dat de enquête moet uitwijzen of het zin heeft. Alleen
1 jaar uitproberen heeft echter niet de voorkeur. Men zal dit een aantal jaren
moeten uitproberen om werkelijk resultaat te zien.
Dit is tegelijk een oproep om de enquête in te vullen.
We zijn met gemeente in overleg om op deze zondagen vrij parkeren in te
voeren.
06. Voorlopige Begroting 2019
06.1 Bespreken voorlopige begroting 2019 en jaarplan 2019
Jolanda van Boven:
De voorlopige begroting 2019 wordt besproken.
De laatste 2 jaar is er o.a. bezuinigd op de huisvestingskosten door bijv. geen
kantoor meer te houden en er is een reserve opgebouwd voor de vervanging
van de sfeerverlichting en geluid. Dit laatste was hard nodig.
Er zijn 2 speerpunten voor 2019.
1. De sfeerverlichting. Vervanging van de sfeerverlichting is aan de orde.
Alles in een keer vervangen zal vanwege de hoge kosten echter niet
lukken.
2. De algemene reserve. Doordat er een algemene reserve is opgebouwd,
zijn een aantal posten in de begroting 2019 verhoogd. Één daarvan is
o.a. de post promotie 2019. De VOC is met gemeente in overleg over
een verdubbeling van onze bijdrage door hen.
N.a.v. de begroting zijn er nog een paar vragen. Onder andere over het bedrag
voor de Oude visserijdagen 2019. Op deze vraag legt Jolanda van Boven uit
dat het de bedoeling is om het evenement groter op te zetten en niet alleen
Nieuwendijk te gebruiken.
Daarna volgt er nog een korte uitleg en discussie over de sfeerverlichting. De
sfeerverlichting zal straks nog ter sprake komen.
06.2 Kiezen leden kascommissie 2019
De kascommissie 2019 bestaat uit Jaap Augustijn en Robert Brunke.
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07. Bestuurswijzigingen. Nieuwe en aftredende bestuursleden
Namens het bestuur neemt Dani Tienpont het woord:
Ton Begijn is per direct gestopt als vice-voorzitter en bestuurslid van de VOC.
De reden is dat hij het niet meer kan combineren met het vele werk dat hij
heeft. Voor ons erg jammer, maar we zijn blij voor Ton dat de zaak zo goed
draait. Ton had al eerder aangegeven geen waarnemend voorzitter meer te
willen zijn, zoals dat normaal geldt voor de vice-voorzitter als er geen voorzitter
is.
Jolanda van Boven heeft al enige tijd het technisch voorzitterschap op zich
genomen en leidde bijvoorbeeld ook de maandelijkse bestuursvergaderingen.
Zij zal dan ook vanaf nu de vice-voorzitter van de VOC zijn en daarmee ook de
waarnemend voorzitter.
De functie van voorzitter staat op dit moment nog steeds open. Binnenkort is er
een gesprek met een eventuele kandidaat. Daarbij hebben wij nog 2 andere
mensen in het vizier. Dat wil absoluut niet zeggen dat onze zoekactie naar een
voorzitter hiermee ten einde is. We hopen het natuurlijk van harte, maar vragen
jullie natuurlijk nog steeds die geschikte kandidaten onze kant op te sturen.
Omdat de functie van Jolanda is veranderd, kwam haar plaats vrij. Wij kunnen
melden dat die post al opnieuw bezet is. We verwelkomen Thijs Koopman in
ons bestuur.
Regelmatig krijgen wij aanmerkingen op ons bestuur. “De oude garde” als we
dat zo mogen noemen, heeft de stokjes doorgegeven. Langzaamaan groeien
de “nieuwen” in hun functie. We willen graag benadrukken dat wij ons bewust
zijn van onze zwaktes. Maar de grootste tekortkoming, en tevens de sterkte
die we hebben, is dat we allemaal ondernemers zijn met zelf een zaak.
Bijgevolg hebben we allemaal weinig of geen tijd.
We doen wat we kunnen en zijn ons ontzettend bewust van onze
verantwoordelijkheid.
De VOC heeft mensen met tijd nodig, die kunnen netwerken, gesprekken
kunnen voeren met ondernemers. Mensen met veel interesse voor het reilen
en zeilen in de Vlissingse politiek en die zich daar graag in mengen.
Actieve leden van de VOC hebben we nodig, want laten we wel wezen, de
VOC dat zijn jullie, de ondernemers en niet alleen wij het bestuur.
Dat betekent o.a. ook actieve en betrokken straatvertegenwoordigers.
Ondernemers die ergens sterk in zijn en dat willen gebruiken in de VOC.
Het hoeft maar iets kleins te zijn. Denk aan: bijv.; knowhow op het gebied van
marketing, een netwerk, social media, verzin maar…
Opmerkingen geven mag altijd, Graag zelfs, daar leren we van, maar dat is niet
het enige dat we nodig hebben: WE HEBBEN JULLIE NODIG!!!
De VOC heeft met de BIZ een heel belangrijke functie in onze binnenstad, door
daar lid van te zijn, kan je daaraan bijdragen.
We willen jullie dan ook allemaal uitnodigen dat te doen of daar tenminste
positief mee over na te denken.
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Want dat willen we wel benadrukken: We zijn een positieve club, niet
onrealistisch of misplaats positief, maar zien altijd de potentie van Vlissingen.
Hiermee hebben de bestuursleden van de VOC hun punt duidelijk gemaakt.
Harry van Hal verklaart dat je helaas als je in het bestuur zit het nooit iedereen
naar zijn zin kan maken. Maar hij geeft zijn steun aan het bestuur.
Luc Markies vraag nog naar de mogelijkheden naar een projectleider. John
Meijboom verklaart dat men samen met de gemeente daar volop mee bezig is.

08. Sfeerverlichting
Het plan van aanpak wordt besproken.
Harry van Hal laat weten dat De Fonteijne nog een pot zou hebben. Misschien
ook bij hun navragen voor een bijdrage. Hij vraagt ook te denken aan het
verkopen van de ornamenten.
Er zal aan de leden via een vorm van enquête of iets dergelijks gevraagd
worden mee te beslissen.
Ook bij het Scheldeplein moet nog een navraag worden gedaan, om mee te
doen.
Bas-Jan Spuijbroek geeft uitleg naar aanleiding van de vraag over de
mogelijkheid van het leasen van de verlichting. Dit is helaas niet mogelijk
omdat de VOC voor een langere periode geen contracten mag aangaan.

09. Rondvraag
Robert Brunke: Bij de raad wordt geld teruggetrokken. Bart Pouwer verklaart
dat het erom gaat dat er geen extra geld komt. Bestaande potjes blijven wel
bestaan, maar minder dan gewenst. Over de bestaande potjes is overleg. Ook
in het bestuurlijk overleg wordt dit steeds aangekaart.
Mededeling van Sakia Gonzales. Zij start als nieuwe ondernemer met haar
bloemenzaak Estilo Tropical op de Kleine Markt. Wij verwelkomen haar graag
en wensen haar veel succes.
De heer Markies vraagt of de VOC iets doet aan acquisitie om nieuwe
ondernemers binnen te halen? Dat is geen VOC-zaak.
Rein Geervliet: Bedankt het bestuur voor het harde werken.
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10. Sluiting
Jolanda van Boven sluit de vergadering rond 21.00 uur, met de mededeling dat
de aanwezigen men beneden nog een drankje voor rekening van de VOC kan
nuttigen als men dat wil.

Vlissingen, datum …………………………………………..

…………………………………………………….., voorzitter

………………………………………………………, secretaris
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