Notulen
Algemene Ledenvergadering
10 november 2022
CONCEPT (ter goedkeuring ALV 24 november 2022)

Datum

10 november 2022

Locatie

Aanwezig

Bestuur en leden Bedrijfskring
HHW

Bestuur

Notulen

Tamara Mol (secretariaat)

Heer Hugo, Gildestraat 2
1704 AG, Heerhugowaard
Patricia Surendonk
(voorzitter)
Petra de Ruijter (afw.)
Wouter Voerman
Dennis van der Veen(afw.)
Norbert Reijngoud

Aanwezige leden:
Bedrijfsnaam
AllforZ
Babylon
Bredewijn Kantoormeubelen
BurgGroup
doorNorbert
Feenstra
Futura Group
Genoegtedoen.nl
het IdentiteitsBedrijf
Huis en Onderhoud Nederland
meerOverIT
P.J. Koper Vastgoed
Party Garden
SlotenmakerAlkmaar
Stammis Horeca Verhuur
SYmusic events
TheSign Merkenbouwer
TheSign Merkenbouwer
Truckland
Unframed
Vlieg Makelaars O.G.
Vlieg Makelaars O.G.

Voornaam
Jeroen
Rik
Kirsten
Patricia
Norbert
Ruben
Rick
Berry
Wouter
Stan
Karin
Remco
Rob
Erik
Arjan
Joost
Herbert
Rose
Theo
Robert
Jeffrey
Robin

Achternaam
Kreijt
Jonk
Tervoort
Surendonk
Reijngoud
Philippo
van der Bijl
Van der Goot
Voerman
Klaassen
Buzing
Koper
Brink
van Soest
Groen
de Vries
de Jong
de Jong
Bibo
Groot
Welker
Niele
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1. Opening door voorzitter
Voorzitter Patricia Surendonk heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze Algemene
ledenvergadering van 10 november 2022.
Een belangrijk punt op de agenda is de stemming voor de fusie. Er wordt geconstateerd dat
het quorum niet behaald wordt. Hiervoor moet 2/3 van het aantal leden aanwezig zijn om te
stemmen. Er zijn 22 leden aanwezig. De fusie komt later op de agenda terug.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
3. Goedkeuring notulen 12 mei 2022
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen bestuur
Dennis van der Veen en Petra de Ruijter zijn niet aanwezig omdat zij in het buitenland zijn.
5.

Mededelingen Commissies

a. Commissie evenementen waargenomen door Norbert Reijngoud
Voorzitter uit de commissie Petra de Ruijter zit in het buitenland, Norbert Rijengoud neemt
het waar.
We stellen vragen aan alle aanwezigen via Mentimeter. Iedereen krijgt de mogelijkheid hier
individueel op te antwoorden. Onderstaand de vragen en de antwoorden.
1. Een vraag die we tijdens de vorige ALV hebben gesteld en nu weer stellen om te kijken of
er een trend te vinden is, is de vraag: wat de grootste uitdaging is op dit moment?
Onderstaande top 3 komt naar voren:
1. Het verkrijgen van personeel – 45%
2. Werven van nieuwe klanten – 23%
3. Opvangen van prijsstijgingen in de markt - 18%
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2. Hoeveel bezoekers van de events hadden wij in 2022?
Het merendeel schat dit lager in dan 400, het is 391.
We hebben dit jaar de no-show fee ingebracht; ondernemers die zich wel hebben
aangemeld maar zich niet eerder dan 24 uur voor de bijeenkomst hebben afgemeld,
ontvangen de no-show fee. Voor een ALV geldt dit op dit moment niet. De aanwezige
leden geven aan dat ook tijdens een ALV de no-show fee kan gelden. BKHHW neemt dit
mee in het plan voor 2023.
3. Wat voor soort evenement vind jij het leukst? Van populair (1) naar minder populair (5):
1.
2.
3.
4.
5.

Bedrijfsbezoek
Borrel
Spreker (BN-er)
Feestavond
Thema-bijeenkomst (zoals veiligheid)

4. Welke vernieuwende ideeën qua events heb jij voor 2023? De top 4:
1.
2.
3.
4.

Varen
Racen
Golfevent
Open bedrijven dag

Na elke bijeenkomst hebben we een kort evaluatieformulier rondgestuurd. Onderstaand een
overzicht van enkel pro’s en con’s die zijn aangegeven:
Pro:
- Gezelligheid
- Gevarieerd programma
- Goede sfeer
Con:
- Geluid te hard of onverstaanbaar
- Horeca serveert niet uit
- Actiever het publiek betrekken
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b. Commissie werklocaties Wouter Voerman
Afgelopen jaar heeft de commissie werklocaties zich ingezet voor onder andere
onderstaande punten:
•
•
•
•

Overleg over nieuw bedrijfsareaal
Invulling Vaandel Zuid
Overlegreactie de Scheg
Media-aandacht transformatie l’Arcadegebouw
Creëren van woningbouw is een heikel punt in de gebieden. Er zijn woningen nodig,
maar het moet ook niet ten koste gaan van bedrijfsgebieden. Denk hierbij aan
geluidsoverlast, bereikbaarheid en veiligheid.

Richting de toekomst houden we ons bezig met:
• Betrokken bij de verdere oprichting van het Centrum voor Verduurzaming. Dit is een
initiatief van meerdere gemeenten en de Provincie om een platform op te richten waar
ondernemers terecht kunnen met vraagstukken over duurzaamheid.
• Verkenning do’s en dont’s voor een Ondernemersfonds.
Daarnaast is bereikbaarheid opgericht als aparte commissie.
Via mentimeter is de volgende vraag gesteld waarbij men eens of oneens kon aangeven:
Woningen ipv bedrijven op de scheg is de juiste keuze:
Oneens – 16
Eens - 6
Het is in Dijk en Waard lastig om bedrijfsruimte te vinden:
Oneens – 8
Eens -11
Ik ondervind hinder van het gebrek aan energieaansluitingen:
Oneens – 8
Eens - 9
Ik maak mij zorgen voor het gebrek aan energieaansluitingen:
Oneens – 7
Eens - 10
Ik zou graag meer willen weten over het centrum voor verduurzaming:
Oneens – 5
Eens – 15

4

Notulen
Algemene Ledenvergadering
10 november 2022
6. Communicatie en Marketing – Norbert Reijngoud
Norbert stelt enkele vragen via Mentimeter om een inzicht te geven in de gevoerde
communicatie; Hoeveel nieuwsbrieven hebben wij gestuurd in 2022?
Het merendeel van de antwoorden verwachten dat dit onder de 50 nieuwsbrieven is. Het
aantal verstuurde nieuwsbrieven en uitnodigingen is echter 65.
Welk % deel van de leden opent de nieuwsbrief?
Het merendeel van de reacties denkt dat minder dan 35% de nieuwsbrief opent. Het
gemiddeld openingspercentage is 43%, wat heel goed is als je bedenkt dat een normale
openingspercentage zo’n 10% bedraagt.
We hebben op de website dit jaar 33 berichten geplaatst en de website heeft 32.248
pageviews in 2022. Dit betreft met name bezoeken op de pagina met de leden. Bedrijven
zoeken dus andere bedrijven op onze website.
7. Fusie project
De fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is rond. De bedrijfskringen in
Langedijk en Heerhugowaard vonden dit een goed moment om ook de handen ineen te
slaan. Op deze manier ben je een stevigere gesprekspartner naar gemeente en regionale
overheid en krijg je de mogelijkheid een bredere verbinding te kunnen bewerkstelligen
tussen de ondernemers onderling.
Afgelopen jaar is er een intentieovereenkomst en een ambitiedocument opgesteld door de
verenigingen. De algemene kernpunten hierin zijn:
- Het verbeteren van het ondernemersklimaat in zijn algemeenheid
- De belangenbehartiging ondersteund door uitwerking plan tot pro actieve
ondersteuning richting overheden
- Verbinding tussen leden
- Het faciliteren van netwerken en kennisoverdracht
In het ambitiedocument zijn de volgende kernpunten omschreven:
- Maatschappelijke betrokkenheid
- Goed bereikbare gemeente o.a. met de N242
- Voldoende bedrijventerreinen, woningen en voorzieningen
- Sterk toerisme en kansen voor Geestmerambacht
- Versterking onderwijsaanbod en goede samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
- Goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven
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De fusie houdt concreet in:
- De AOL, BKHHW en BKL gaan per 1-1-2023 op in de nieuwe vereniging Ondernemend
Dijk en Waard. Dit is dus de verkrijgende vereniging.
- De drie verenigingen houden op te bestaan zonder liquidatie
- Alle rechten, plichten, bezittingen en schulden gaan van rechtswege over naar de
verkrijgende vereniging
- Het lidmaatschap van de vereniging gaat automatisch over naar de verkrijgende
vereniging.
Er is een interim bestuur aangesteld:
Voorzitter/secretaris Patricia Surendonk
Penningmeester
Dennis van der Veen
Bereikbarheid
Cees de Waard
Arbeid en Scholing Jan Kramer
Communicatie
Norbert Reijngoud
Werklocaties
Wouter Voerman
Evenementen
Wouter van Assendelft
Secretariële ondersteuning wordt opgepakt door Tamara Mol. De drie verenigingen hebben
de wens uitgesproken iemand aan te stellen voor een professionele en proactieve
benadering van de overheden.
De commissies zijn als volgt ingedeeld:
Bereikbaarheid – Cees de Waard
Remko Koper, Geert Kuiper, Frans Kramer, Simon Gootjes
Werklocaties – Wouter Voerman
Rick van der Bijl, Remco Koper, Maurice Gelissen, Ruben Philippo, Michiel van Overbeek, Piet
de Geus, Nathalie de Groot, Ageeth Kuis
Evenementen – Wouter van Assendelft
Mieke Rockx, Joost de Vries, Raya Delis, Vernon Bos, Par Oudejans, Desiree Blom
Arbeid en Scholing – Jan Kramer
Par Oudejans
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Het formele fusieproces is als volgt:
• De fusieacte is voor 1 juli 2022 gedeponeerd
• Het voorlopige bestuur is aangesteld
• Passeren akte notaris moet binnen 6 maanden na aankondiging in het Dagblad
• Medio maart worden de ALV’s georganiseerd:
o Per vereniging moet een ALV gehouden worden. Dit doen we op dezelfde
locaties in andere zalen.
▪ Hier moet de jaarrekening van 2022 per vereniging vastgesteld
worden
▪ Per vereniging moet de kascommissie de kascontrole doen en hier
decharge voor verlenen over het jaar 2022
o Vervolgens komen we samen en zal er 1 gezamenlijke ALV georganiseerd
worden van Ondernemend Dijk en Waard:
▪ Begroting 2023 wordt ter goedkeuring aangeboden aan de ALV
▪ Er volgt een formele stemming voor de benoeming van het bestuur
▪ Er is een geconsolideerde beginbalans beschikbaar ter inzage
Het vaststellen van een begroting voor 2023 voor BKHHW is op dit moment niet aan de orde.
We hebben als gezamenlijke verenigingen het volgend financiële profiel:
• Aantal leden zonder doublures is 408
• De contributie wordt voorgesteld op 200 euro. ZZP-ers kunnen lid zijn voor 100 euro.
ZZP-ers kunnen dan met één persoon naar de evenementen komen en zullen het zelf
bij de penningmeester moeten aangeven om hiervoor in aanmerking te komen.
De aanwezige leden wordt goedkeuring gevraagd voor:
1. Fusie
Het voorstel om te fuseren met Bedrijfskring Langedijk en Algemene
Ondernemersvereniging Langedijk overeenkomstig het aan de leden bekende, door
het bestuur op 29 juni 2022 getekende fusievoorstel;
2. Volmacht
Het voorstel om ieder van de bestuurders, alsmede iedere kandidaat-notaris,
notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van B&L notarissen,
aan te wijzen om ter zake de sub 1 omschreven fusie de notariële akte van fusie te
tekenen en overigens al datgene te doen wat nodig dan wel wenselijk is in het kader
van de fusie.
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Alle aanwezige leden stemmen vóór de stemming van de fusie. Omdat het quorum van 2/3
van het aantal leden aanwezig niet gehaald is, wordt er op 24 november een volgende ALV
georganiseerd waarbij geldt dat de meerderheid van voorstemmen van het aantal
aanwezige leden geldt.
Het is mogelijk een volmacht af te geven. Dit kan door het aanbieden van een brief met
ondertekening dat moet worden bekrachtigd door het tonen van een identificatiebewijs van
de stemmer.
8.

Rondvraag

Stan Klaassen van Huis en Onderhoud Nederland maakt zich zorgen over de
cultuurverschillen tussen de Heerhugowaard en Langedijk. Patricia geeft aan dat we elkaar
juist kunnen versterken. Meerdere leden zijn het hier mee eens. Voor het bestuur ligt de
taak om de algemene belangen te behartigen van de ondernemers, zowel op het gebied van
de bijeenkomsten als de contacten met stakeholders.

9.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en
de waardevolle input en nodigt iedereen uit voor de volgende ALV op 24 november bij Assa
Abloy.
De complete presentatie en de uitkomsten van de mentimeter vragen kun je hier vinden.
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