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Bestuur

Samenstelling bestuur per 31 december 2019

Guus Vries   voorzitter
Erik Mostert   penningmeester
Alexander Bleker   algemeen bestuurslid
Christa Bollegraaf   algemeen bestuurslid
Marcel Dijkema   algemeen bestuurslid
Ben Kievitsbosch  algemeen bestuurslid
Alice Meins   algemeen bestuurslid

Jolanda Staal-Zaagman Secretariaat en 
 Verenigingsmanagement

Bestuursvergaderingen

15 januari 2019  11 juli 2019
28 maart 2019  15 september 2019
14 mei 2019  29 oktober 2019

Dagelijks bestuur

Iedere eerste vrijdag van de maand 
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Algemene ledenvergaderingen

17 januari 2019 
extra algemene ledenvergadering bij Snowlimits 
(voorafgaand aan nieuwjaarsborrel)
• Vaststellen nieuwe statuten vereniging

13 juni 2019 
voorjaarsvergadering bij Kartracing & Bowling 

• Archipunt stelt zich voor als nieuw lid
• Herbenoeming Erik Mostert als penningmeester, 
 benoeming Alice Meins als algemeen bestuurslid 
• Jaarverslag en jaarrekening 2018
• Gastspreker Peter den Oudsten 
 (waarnemend burgemeester gemeente Groningen)

21 november 2019

• Begroting 2019
• Voorstel aanpassing procedure inkoop producten en 
 diensten eigen gebruik
• Terugkoppeling ingediende fondsaanvragen 
 en evaluatie inspraakprocedure
• Fondsvoorstellen
• Gastspreker Paul de Rook 
 (wethouder gemeente Groningen)

17
JAN
2019

• • •

13
JUN
2019

21
NOV
2019
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De bedrijvenverenigingen

• Samenwerking met Groningen City Club, WEST, ZO

• De gezamenlijke communicatie van de bedrijvenverenigingen   
 verloopt via de Groninger Ondernemers Courant:

  o Een website met dag tot dag nieuws
  o Een digitale nieuwsbrief die eens in de paar weken 
   verschijnt
  o Een papieren courant die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt
  o www.groningerondernemerscourant.nl

• Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen

  o Gezamenlijke surveillanceronde conform 
   de afspraken binnen BBOG
  o Witte voetjes acties bedrijventerreinen
  o Collectiviteitskorting Cruon
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Het Fonds 2019

Het Fonds stimuleert ondernemers, hun verenigingen en 
medewerkers van de gemeente Groningen om plannen uit 
te werken die (mede) gefinancierd kunnen worden door 
Het Fonds. Het Fonds draagt bij aan het optimaliseren van 
het ondernemingsklimaat in Groningen.

Toegekende fondsaanvragen 2019:
• Verduurzaming bedrijven Het Witte Lam
• Verenigingsmanagement VBNO
• Promotiedagen editie 2019
• Digitale werkplaats (stadsbreed)
• Beveiliging Winkelcentrum Lewenborg
• Eurosonic air (stadsbreed)
• Bijdrage Groninger Ondernemerscourant 2019
• Opstart Groningen Toerisme Coöperatie (stadsbreed)
• BBOG Collectieve surveillance (stadsbreed)

Fondsaanvragen die via VBNO worden ingediend, worden 
eerst voorgelegd aan onze leden. Via de website www.
vbno.info krijgen leden 10 werkdagen de mogelijkheid zich 
uit te spreken over de aanvraag. Deze stemmen wegen 
mee in de besluitvorming door het bestuur.
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Sponsoring 2019

Onder de noemer ‘Vereniging Bedrijven Noord Oost draagt 
bij...’ was voorzitter Guus Vries op zaterdagochtend 5 oktober 
aanwezig bij de Kledingruilbeurs in het Floreshuis in de 
Korrewegwijk. Hij was hier om namens de vereniging 
€ 1.000,- te overhandigen. Een bijdrage in de kosten van dit 
mooie, duurzame, sociaal maatschappelijke initiatief.
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Contact met de leden

Nieuwjaarsbijeenkomst bij Snowlimits

Borrel bij de buren bij Werkpodium Kraack

VBNO Beach BBQ 
(ter ere van 40 jarig jubileum) 
bij Break Out Grunopark

Algemene ledenvergadering voorjaarseditie 
bij Kartracing & Bowling Groningen

Promotiedagen 
in MartiniPlaza

Algemene ledenvergadering najaarseditie 
bij Kartracing & Bowling Groningen

Lunch met leden van het eerste uur 
(ter ere van 40 jarig jubileum) 
bij De Rietschans

Diverse bezoeken aan leden, (her)openingen 
of jubilea bedrijven, ontmoetingen tijdens 
bijeenkomsten

17 januari

28 maart

17 mei

13 juni

5 en 6 november

21 november

29 november

2019
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• Op 11 juli 2019 fietste het bestuur 
van VBNO met een afvaardiging van 
de gemeente Groningen door het 
noord oost gebied. Zo was er aan-
dacht voor de staat van onderhoud 
op Het Witte Lam. Werd er stilgestaan 
bij de Hunzeloop en de prachtige 
natuur in het gebied. Werd er lang 
gesproken over de Ulgersmaweg 
en speciaal de doorn in het oog: het 
Simmerenterrein. Een mooi stukje 
Groningen werd gezien bij Noorddijk, 
waarna ook de winkelcentra Lewen-
borg, Beijum Oost en Beijum West 
werden aangedaan. 

• De Gerrit Krolbrug. De brug zal in 
de komende jaren worden vervangen. 
Bij de planvorming worden diverse 
partijen betrokken. VBNO is, naast 
bijvoorbeeld bewonersorganisaties, 
de fietsbond, de Gasunie en Het 
Groninger Landschap een belangrijke 
gesprekspartner voor Rijkswaterstaat, 
de trekker van dit project.

• Ulgersmaweg/Simmerenterrein. 
Duidelijk werd dat de bestemming 
van de Ulgersmaweg nog zeker 10 
jaar ongewijzigd zal blijven. Reden 
voor VBNO om opnieuw bij de 
gemeente aan de bel te trekken over 
de ontwikkelingen binnen dit gebied. 
Met de gemeente werden plannen 
gemaakt om ondernemers-, 
gemeente- en verenigingskrachten 
te bundelen om te zorgen voor een 
economische upgrade van dit 
terrein.

In het VBNO gebied
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Promotiedagen 2019

• 5 en 6 november

• MartiniPlaza

• 17 deelnemende leden

• Goedbezochte netwerkborrels

• Enthousiaste deelnemers en bezoekers

• Stand 72 m2
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Project ‘Het Witte Lam wordt Groen!’

• Startbijeenkomst tijdens nationale Burendag 
 op 27 september bij Archipunt

• Voor alle ondernemers en pandeigenaren van 
 bedrijventerrein Het Witte Lam

• Doelstelling bedrijven verder verbinden en te 
 verduurzamen

• Ontwikkeling MKB match

• Twee soorten subsidies beschikbaar om ondernemers  
 op bedrijventerrein Het Witte Lam te helpen 
 verduurzamen. Tot € 1000,- (inclusief btw) van de 
 kosten voor een energieadvies. En tot € 1000,- 
 (inclusief btw) van de kosten voor de begeleiding en  
 realisering van duurzaamheidsoplossingen.
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Belangenbehartiging VBNO • Bundeling van krachten binnen en buiten de vereniging

• Organiseren en onderhouden van contacten met 
 overheidsbesturen en besturen van relevante instellingen

• Beïnvloeding van (politieke) besluitvormingsprocessen

• Kijken naar mogelijkheden voor gezamenlijk inkoop

• Gezamenlijke aanpak van het beheer van grijs en 
 groen op de bedrijventerreinen

• Bevorderen van onderlinge samenwerking

• Het zijn van een vraagbaak voor de leden

• Het bevorderen van het ‘leden voor leden principe’

• Aanwezig zijn op belangrijke inspraak- en 
 informatiebijeenkomsten

• Het organiseren van werkgroepen rond onderwerpen 
 en projecten in diverse portefeuilles

• Het stimuleren van ledenbetrokkenheid
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