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Notulen Algemene Ledenvergadering MKB Valleiregio 21 april 2016 

 
Aanwezig bestuursleden: Huib van Loon (voorzitter), Angelique Ottens (activiteiten), Mirjam Ouwehand 

(PR, communicatie & sponsoring), Rob Janssens (activiteiten), Susanne Scharer 
(secretaris/penningmeester) 
 

Afwezig:  
 
Aanwezig leden: Zie presentielijst 

 
Andere aanwezigen: Introducees 

 

Notulist: Susanne Scharer 

 

 
 
Opening: 
Huib opent, op deze mooie locatie bij HSV, de vergadering en start met de bedrijfsfilm van MKB 
Valleiregio 2015 gemaakt door Arthur Ike van AR Video. 
Introducees krijgen de gelegenheid zich kort voor te stellen. 
 

1. Notulen ALV d.d. 30 april 2015: 
Er was een verschil door de kascommissie vastgesteld (€ 119,--) maar dat was een typefout van DH 
Accountants. 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

2. Jaarcijfers, Resultaten 2015 & Begroting 2016: 
Susanne laat aan de hand van sheets de resultaten en begroting zien. 
Het resultaat 2015 is € 3.780,--  
Bij de begroting 2016 springen de € 5.000,-- internet- en websitekosten er uit. Dit heeft er alles mee 
te maken dat wij een offerte opgevraagd hebben voor het responsive maken van de website. Naast 
alle andere kosten die we jaarlijks hebben zoals de uitnodigingen, herinneringen en verslagen 
versturen, het onderhoud aan de website etc.  
De begroting wordt aangenomen en decharge wordt verleend. 
Met dank aan Herman Assink van DH Accountants voor de jaarstukken en de kascommissie (Gerdo 
Lansing en Erna Wietsma) voor de kascontrole. 
Wij kunnen verder melden dat er besloten is dat de bestuursleden vanaf 2016 geen contributie meer 
betalen, dit als extra motivatie bij het werven van meer bestuursleden. 
 

3. Installeren nieuwe bestuursleden en afscheid nemen van ‘’oude’’ bestuursleden: 
Zonder tegenstemmen nemen Annelyn de Boer (voorzitter) en Hans van Diën (activiteiten) hun zetel 
in het bestuur. Hans is vandaag afwezig i.v.m. vakantie. Huib en Angelique nemen beiden afscheid 
na 3 jaar bestuursactiviteiten. Bloemen en cadeaus worden, met veel dank, overhandigd. Het is 
fantastisch hoe zij zich ingezet hebben voor onze vereniging. Angelique gaat zich nu weer meer 
richten op haar werk en andere vrijwilligerswerk en Huib bedankt de leden voor de energie die hij 
altijd van hen mocht ontvangen. 
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4. Jaarplan en Visie: 
Annelyn neemt het woord over van Huib en vertelt iets over haar zelf en haar motivatie om voorzitter 
te worden. De nieuwe term ‘’gelukkiger ondernemen’’ speelt daarbij een grote rol. 
 
Aan de hand van de presentatiesheets worden volgende punten besproken: 
 
• Het bestuur heeft besloten de contributie 2017 niet te verhogen 
• Focus dit jaar ligt op werving van meer leden, meer sponsoren en uitbreiding van het bestuur 
• Annelyn deelt haar goede ervaring met de sponsoring bij het Business Event en wat het haar 

opgeleverd heeft 
 

 
5. PR & Sponsoring: 

Mirjam vertelt dat we alle sponsorcontracten opnieuw bekeken en aangepast hebben na bespreking 
met de sponsoren. Dit zodat alle contracten hetzelfde zijn. Marcel Heugens van Puur en Passie 
heeft vandaag het getekende sponsorcontract overhandigd. 
Zoals ook reeds door Annelyn aangegeven, voor 2016 zijn we op zoek naar nieuwe extra sponsoren. 
Tevens ontvangen wij graag tips en ideeën over te werven leden/sponsoren zowel als activiteiten. 
De vraag wordt gesteld of wij ook contacten hebben met kranten, dit is inderdaad het geval. 
 
 

6. Activiteiten 2016: 
Angelique laat aan de hand van sheets de activiteiten zien voor de rest van dit jaar. 
 

 
7. Rondvraag en sluiting: 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en hiermee is de vergadering gesloten. 
 
 
Bijlage(n): - Presentatie ALV 21 april 2016 
  - Activiteiten overzicht is op de website te vinden 


