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Notulen Algemene Ledenvergadering MKB Valleiregio 30 april 2015 

 
Aanwezig bestuursleden: Huib van Loon (voorzitter), Susanne Scharer (secretariaat) en Angelique 

Ottens (activiteiten) 
 

Afwezig: Irina Grooten (activiteiten) 
 
Aanwezig leden: Zie presentielijst 

 
Andere aanwezigen: Introducés 

 

Notulist: Susanne Scharer 

 

 
Opening: 
Huib opent de vergadering en bedankt Alex van Wirdum dat we hier vandaag te gast mogen zijn. 
Introducés krijgen de gelegenheid zich kort voor te stellen. 
 

1. Goedkeuren notulen ALV d.d. 24 april 2014: 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, net als de agenda. 

 

2. Jaarcijfers, Resultaten 2014 & Begroting 2015: 
Susanne laat aan de hand van sheets de resultaten en begroting zien. 
De kascommissie stelt vast dat er een verschil van € 119,-- zit in de stand van de rekening courant 
rekening op 31.12.2013. Susanne zal aan DH Accountants vragen wat de reden hiervan is. 
Wat verder op valt is dat de website- en internetkosten explosief gestegen zijn, dit heeft te maken 
met het feit dat enerzijds het aantal bestuursleden gering is waardoor een aantal werkzaamheden 
uitbesteed worden en anderzijds omdat een aantal van deze werkzaamheden vroeger gratis 
gebeurde door Media Solutions omdat Wim voorzitter was. 
De begroting wordt aangenomen en decharge wordt verleend. 
Met dank aan Herman Assink van DH Accountants voor de jaarstukken en Alexander van Wirdum 
(Autohuis van Wirdum) en Giancarlo Christiaans (Azareva Business Support) voor de kascontrole. 
 

3. Installeren nieuw bestuur: 
Zonder tegenstemmen nemen Mirjam Ouwehand (pr, communicatie en sponsoring) en Rob 
Janssens (activiteiten) hun zetel in het bestuur. Irina neemt afscheid i.v.m. te veel andere 
werkzaamheden. Zij is er vandaag niet bij i.v.m. een operatie en wij zullen tijdens de volgende 
bijeenkomst afscheid van haar nemen. 
 

4. Jaarplan en Visie: 
Wordt uitgelegd d.m.v. een presentatie. 
• Het bestuur heeft besloten de contributie niet te verhogen in 2016 
• Gegevens graag up-to-date houden 
• Oproep dat mensen zich afmelden als ze onverwacht toch niet kunnen komen 
• Kruisbestuiving met andere netwerken 
• Geen pluim 
• Oproep voor nieuwe leden 

 
5. PR & Sponsoring: 

We zoeken hier nog een bestuurslid voor. 
 

6. Activiteiten: 
Angelique laat aan de hand van sheets de activiteiten zien voor de rest van dit jaar. 
Er zal ook dit jaar weer een groot Business Event plaatsvinden in november en een kerstborrel in 
december. 
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7. Rondvraag: 

 
• De suggestie wordt gedaan om met MKB Valleiregio op Facebook te gaan (naast LinkedIn en 

Twitter). Dit is echter alleen haalbaar als het aantal bestuursleden uitgebreid wordt. 
 

• De voorzitter vraagt aandacht voor de Samenloop voor Hoop (Kankerfonds), dit is een 24 uur 
estafette die wordt gelopen van 12 op 13 juni 2015 te Veenendaal. Aanmelden kan bij Huib. 

 
 
Bijlage(n): - Presentatie ALV 30 april 2015 
  - Activiteiten overzicht is op de website te vinden 


