Verslag Algemene Ledenvergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

21 november 2020
17:15 tot 18:15 uur
online

Aanwezig fysiek: Guus Vries, Erik Mostert en Jolanda Staal-Zaagman
Overige bestuursleden en leden op afstand, digitaal aanwezig.
1. Opening
• Guus legt uit dat vanwege de maatregelen rondom COVID-19 we ervoor hebben
gekozen digitaal te vergaderen.
• Guus heet alle digitaal aanwezigen persoonlijk welkom.
• Guus staat stil bij het overlijden van een aantal (oud)leden/ bestuursleden
2. Mededelingen
• Vragen, reactie en opmerkingen gedurende de vergadering konden worden
ingediend via WhatsApp. 06-31 95 27 19
• In het eerste gedeelte van 2021 vragen we feedback over VBNO-communicatie
3. Vaststelling agenda
• De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
4. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 21 november 2019
• ALV wordt opgenomen zodat deze later kan worden teruggekeken
• Geen op/aanmerkingen
5. Jaarverslag en jaarrekening 2019
• Guus neemt jaarverslag door:
i. intensiteit bestuursvergaderingen volgend jaar ophogen i.v.m. tijdsduur
vergaderingen
• Erik licht jaarrekening toe:
i. normaliter jaarrekening in voorjaarsvergadering en begroting in
najaarsvergadering bespreken, dit jaar beide in een vergadering
ii. verschil 2018 en 2019: positief resultaat, omzet iets gestegen
iii. meerjaren verloop: positief
iv. financiële positie VBNO: de vereniging zit goed bij kas
v. balans: debiteuren laag bedrag, alle leden hebben contributie voldaan
vi. passiva: zijn de lopende projecten
vii. liquide middelen: veel geld in kas door lopende projecten (is vreemd geld)
viii. specificatie van kosten: vergader- en bijeenkomstkosten iets hoger door
feest n.a.v. 40-jarig bestaan vereniging, kleine post 113 euro zijn inkomsten
van CitySign voor bewegwijzering, negatief resultaat klein en afgeboekt
ix. verloop projecten:
a) Energieplan Supermarkten: afgerond
b) Ulgersmaweg Vitaal: loopt nog
c) Duurzaam bedrijventerreinen; oud project uit 2018. Project is
afgerond, gemeente nog in beraad of we overgebleven saldo mogen
besteden aan ander doel/project.

d) Scan Huisvestingskosten; oud project uit 2013. Project is afgerond,
gemeente nog in beraad of we overgebleven saldo mogen besteden
aan ander doel/project.
e) Opvallen langs de Ring – fase II; project loopt nog. Overleg
zusterverenigingen om te kijken of project nieuw leven kunnen
inblazen
f) Promotie campagne Oog TV; afgerond
g) Quickscan QH Tracé; is in cofinanciering met gemeente afgerond.
Overgebleven saldo, vraag ligt bij gemeente.
h) Website: klein tekort, project wel afgerond
i) Verduurzaming Het Witte Lam; project loopt nog
j) Promotiedagen 2019; vereniging niet te kort geschoten: deel
deelnemers bijdrage in2020 betaald
k) Groningen werkt SLIM; lopend project, fonds aangevraagd
Omdat er geen verzoek is binnengekomen van de leden om anders te besluiten is de
jaarrekening vastgesteld.
6. Invulling bestuur
• Christa Bollegraaf en Ben Kievitsbosch herbenoemd voor een periode van 4 jaar als
algemeen bestuurslid
• Marcel Dijkema stopt als bestuurslid, het bestuur beraadt zich op eventuele
invulling.
7. Terugkoppeling fondsaanvragen
• sinds 2 jaar hebben leden stemrecht fondsaanvragen
• dit is de laatste keer dat het stemoverzicht in ALV wordt besproken, vanaf nu
terugkoppeling in digitale nieuwsbericht
• tot nu toe weinig gebruik van stemrecht gemaakt. Reden waarom? Deze vraag
nemen we mee in de communicatievragen die we gaan stellen.
8. Voorstel aanpassing procedure inkoop producten en diensten voor eigen gebruik
• Voorstel aanpassing verhoging inkoop producten van 1.000 euro naar 5.000 euro is
vastgesteld
9. Begroting 2021 (bijlage)
• Erik licht begroting toe:
i. aantal leden gegroeid tot 190
ii. in dit bijzondere Coronajaar fondsaanvraag voor contributie ontvangen, nog
overleg of we dit doorzetten voor 2021
iii. inkomsten derden: fee CitySign, fondsaanvragen
iv. inkomsten negatief: correctie i.v.m. eventueel afmeldingen leden
v. kosten bijeenkomsten onzeker i.v.m. Corona
vi. verwachting positief resultaat
Begroting is vastgesteld.
10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

11. Sluiting
•
•
•

dank samenwerking, vertrouwen
wens om elkaar snel weer face-to-face te ontmoeten, afhankelijk van coronasituatie
ALV in 1 woord samengevat: #strakkeplanning

