Verslag Algemene Ledenvergadering
Datum:

21 november 2019

1. Opening
• Voorzitter Guus Vries opent de vergadering om 17:15 uur en heet de leden
van harte welkom
• Bestuurslid Ben Kievitsbosch is verhinderd en afwezig
2. Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 13 juni 2019 (bijlage)
• Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2019 wordt
vastgesteld. De volgende actiepunten uit deze vergadering zijn opgepakt:
i. Communicatie (nieuws brengen als er nieuws is) wordt positief
ontvangen
ii. BBOG rapportages worden eens per twee maanden rondgestuurd
iii. Promotiedagen zijn goed verlopen, evaluatie wordt gepland
iv. Jolanda Staal heeft met betrekking tot de Ulgersmaweg op 21
november gesproken met de gemeente Groningen en zal van dit
gesprek een samenvatting naar de leden sturen.
• Naar aanleiding van het verslag wordt een aantal opmerkingen gemaakt:
i. De heer Henk Bol vraagt zich af waar de beloofde VBNO-app blijft.
Deze is al in gebruik en beschikbaar voor Apple en android.
ii. De heer Henk Bol merkt op dat het op de website mogelijk is om meer
dan een keer te stemmen op fondsaanvragen. Dit is onwenselijk. Dit
probleem is neergelegd bij de webbouwer.
iii. De heer Bert Oost geeft aan dat oude informatie op de website niet
meer is terug te halen, maar vindt dit wel wenselijk. Er is voor gekozen
om beperkt documenten op de website beschikbaar te stellen. Oude
documenten kunnen worden opgevraagd via het secretariaat.
5. Begroting 2020
• Penningmeester Erik Mostert licht de begroting 2020 toe. De begroting wordt
vastgesteld, met de volgende opmerkingen:
i. De heer Bert Oost geeft aan de speerpunten en visie van de vereniging
te missen. Waarvan akte.
ii. De heer Bert Oost stelt een vraag over de hoogte van het bedrag van
de website. Dit is hoger dan het bedrag dat de heer Oost zich meent te
herinneren voor hosting. Dit bedrag is een totaalbedrag van hosting
en een post onvoorzien. Het bedrag voor hosting is niet gestegen.

iii. Enkele leden stellen vragen over de kosten van de financiële
administratie. Deze leden vinden de kosten onevenredig hoog, zeker
ook in vergelijking met de andere verenigingen, nu de VBNO de
kleinste vereniging is en bijna geen eigen projecten meer heeft. Na
een korte discussie geeft het bestuur aan dit te zullen uitzoeken en te
zullen terugkoppelen aan de leden of dit het geval is.
6. Voorstel aanpassing inkoop producten en diensten eigen gebruik
• Voorzitter Guus Vries licht toe waarom het bestuur deze aanpassing voorlegt.
• Het voorstel wordt niet vastgesteld. Een aantal leden vindt 5000 euro te
hoog, daarnaast wordt voorgesteld om ieder bedrag boven 500 euro aan te
besteden.
• Het bestuur komt op basis van de gemaakte opmerkingen, voor de ALV van
juni met een nieuw voorstel.
7. Het Fonds
• Terugkoppeling ingediende fondsaanvragen
i. Voorzitter Guus Vries licht de gepresenteerde cijfers toe
ii. Vanuit de leden komt het verzoek in vervolg absolute aantallen te
noemen en geen percentages
• Evaluatie nieuwe inspraakprocedure
i. De inspraakprocedure loopt naar tevredenheid, maar de mogelijkheid
om meerdere keren op hetzelfde te kunnen stemmen, moet worden
uitgesloten.
8. Voorstellen werkgroep fondsen
• De drie voorstellen die voorlagen worden uitgewerkt in fondsaanvragen
9. Groningen werkt slim
• Dit agendapunt is niet behandeld in verband met de tijd
10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
• Op woensdag 15 januari 2020 vanaf 17:00 uur vindt de traditionele
nieuwjaarsborrel plaats, locatie wordt via de mail bekend gemaakt.
• De heer Jan Berends vraagt zich af waarom er niet meer wordt geïnformeerd
over de stand van zaken van de Gerrit Krolbrug. Het bestuur is betrokken bij
de ontwikkelingen en is al geruime tijd bezig om een andere betrokkenheid
voor de ondernemers in het gebied te organiseren. Dit kost tijd en dat heeft
onder andere te maken met de overdracht van het project van Provincie naar
Rijkswaterstaat.
• De heer Bert Oost tipt de aanwezige leden op een interessante spreker.
11. Sluiting

