Notulen ALV GO 22 maart 2016
Locatie: Recreatiebedrijf Smit
1. Opening:
Erik Boer (Boer Multidiensten, waarnemend voorzitter) opent de vergadering. 23 leden
aanwezig
2. Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen
3. Ingekomen stukken:
Thoni Mijer (MTN Giethoorn) heeft zich per mail ziek gemeld.
4. Secretarieel jaarverslag:
Bij gebrek aan een secretarieel jaarverslag leest Christof Visscher (De Baron Uitgeefdiensten,
interim-secretaris)de notulen van de laatst gehouden ALV voor. (datum??)
Er blijken sindsdien nog twee vergaderingen te zijn geweest, waarbij er te weinig leden
aanwezig waren voor het maken van belangrijke beslissingen.
5. Financieel jaarverslag
Hajo de Boer (Administratiekantoor H.J. de Boer) verzorgt de presentatie van het financieel
jaarverslag. Hiertoe heeft hij 10 exemplaren van de begroting 2015 en de begroting 2016
meegenomen. Hij merkt op dat er een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar
hoort te zijn, maar dat dit ook wel in het financieel jaarverslag opgenomen is. Daarna geeft
hij tekst en uitleg over de financiën.
Vraag Jolanda (Rondvaartbedrijf ’t Zwaantje): Waarom is de begroting voor de Bedrijven
Presentatie Dag 500,-- euro lager dan vorig jaar?
Han van Vossen (Van Vossen Engineering) legt uit dat dit te maken heeft met de kostenpost
voor de flyers die toen verspreid zijn.
Vraag Hendrik Smit (Recreatiebedrijf Smit): Is de 25,-- euro voor deelname aan de Bedrijven
Presentatie Dag per lid in de opbrengst meegenomen?
Het antwoord is bevestigend.
Hendrik vervolgt met de opmerking dat de kosten dan dus geen 1.800,-- euro zijn, zoals te
lezen valt.
Vraag Roel Bijl (Bijl Dienstverlening): Hoeveel leden heeft GO momenteel?
Hajo antwoord dat er op dit moment 72 leden zijn.

6. Verslag Kascommissie:
Jacques ter Schure (Spar Ter Schure) vertelt het jaarverslag onder een genot van een kopje
koffie bestudeerd te hebben samen met Freddy Slomp (Hotel De Pergola). Het verslag is
goedgekeurd door hen.
Hajo legt nog even uit dat ervoor gekozen is om geen echte fysieke kas te hebben. Alles gaat
per bank en de afschriften van de Rabobank zijn op die manier afdoende.
7. Benoeming Kascommissie:
Jacques moet aftreden als lid kascommissie (maximaal twee jaar) en Hillie Vos (Café
Restaurant De Otterskooi, niet aanwezig) die als reserve lid stond genoteerd schuift door.
Dan moet er een nieuw reserve lid benoemd worden. Die eer valt te beurt aan Jan Paul Smit
(Ribas) die ‘vrijwillig aangewezen’ wordt.
Er wordt gevraagd hoe het zit met de consumpties tijdens de vergadering.
Erik geeft aan dat het eerste kopje koffie de leden aangeboden wordt door Hendrik Smit. Het
tweede kopje koffie krijgen de aanwezigen van GO. En ook de derde en vierde consumptie
krijgen de leden van GO. Daarna is het voor eigen rekening.
8. Contributievoorstel:
De contributie blijft onveranderd op 99,95 euro exclusief BTW staan. Dat komt neer op
120,94 euro inclusief BTW.
9. Bestuursverkiezing:
In november 2015 was er een voltallig bestuur. Door omstandigheden (het heengaan van
penningmeester Lennard de Boer (Infomac) en later het faillissement van voorzitter Hans
van der Kaap (Watersport Giethoorn) bestaat het bestuur nu slechts uit twee mensen:
Christof Visscher (interim-secretaris)en Erik Boer (algemeen bestuurslid en waarnemend
voorzitter).
Erik stelt de voorzitterspositie van Hans van der Kaap ter discussie. Kan Hans als het
faillissement is afgehandeld zijn voorzittersrol weer oppakken?
Elly ten Napel (MTN Giethoorn) stelt dat Hans van der Kaap ook leden van GO gedupeerd
heeft en vindt daarom dat dit niet kan.
Jacques stelt dat de ALV zich hierover kan uitspreken tegen die tijd.
Erik geeft aan dat dit ook nu kan. En vrijwel unaniem spreekt de ALV zich uit tegen de
terugkeer van Hans van der Kaap als voorzitter van GO. Wel kan hij (als hij tenminste een
onderneming heeft) gewoon lid zijn van GO.
Erik Boer geeft aan dat er nog wel één of twee bestuursleden bij kunnen in het bestuur. De
mededeling dat Erik Maat (Histomobil) zich hiervoor per mail reeds beschikbaar heeft
gesteld leidt tot luid applaus van de aanwezige leden. Erik Boer meldt dat er nog wel een
bestuurslid welkom is. Maar ook tijdelijke hulp is welkom.

Wat de taakverdeling betreft geeft Erik aan dat die nog ter discussie staat. Een
penningmeester is door de rol die Hajo op zich heeft genomen niet nodig. De functie van
secretaris wordt vervuld door Christof en Erik is voorlopig voorzitter tot er iemand anders
komt. Als vervolgens aan de leden gevraagd wordt e.e.a. te bekrachtigen wordt met
wederom een luid applaus Erik Boer tot interim-voorzitter, Christof tot secretaris, en Erik
Maat tot algemeen bestuurslid verkozen.
Erik Boer geeft aan dat de boel bij GO een beetje ‘ingekakt’ is. Ook geeft hij aan dat het
systeem met de werkgroepen niet lijkt te werken. De enige werkgroep die functioneert is de
Werkgroep ZZP en Ondernemers Niet Toerisme. Het is deze werkgroep die ook dit jaar weer
de Bedrijven Presentatie Dag gaat organiseren. Verder geeft hij aan dat het streven is om
een informele sfeer te hebben binnen de vereniging.
Vraag Jan Geddes: Is GO een gesprekspartner bij de Gemeente?
Het antwoord is dat wij dat inderdaad zijn.
Elly vraagt hoe het gaat met de boekjes? (Ook wel Giethoorn Gids genoemd)
Ronald geeft tekst en uitleg over wat er veranderd is met het boekje ten aanzien van de
plaatsing van de bedrijven er in en de advertentiemogelijkheden.
Elly vraagt of er een flyer bestaat over Giethoorn.
Ronald geeft aan dat die er is. Dat is geen uitgave van GO, maar van Giethoorn.com.
Elly geeft aan graag zo’n flyer bij te willen sluiten bij de pakketjes die zij versturen.
Sandra Boer (The Travel Club) meldt dat de VVV ook weer bezig is met hun ‘rode’ boekje.
Hendrik reageert door te zeggen dat daar geen kaartje in zit.
Erik Boer oppert de mogelijkheid van een Werkgroep Promotie.
Wat Hilbert Smit (Recreatiebedrijf Geythorn) beweegt om te zeggen dat we in het kader van
de Giethoorn promotie toch vooral Lennard met het plaatsen van Giethoorn op het
Monopolyspel niet mogen vergeten.
Hendrik geeft aan dat er ook complimenten gegeven kunnen worden aan Rhoda van Eeden
(Rhoda van Eeden Consultancy) en Gabriella van Esselbrugge (Hotel De Dames van De Jonge)
wat dit betreft.
10. Bedrijven Presentatie Dag:
Hilbert heeft hier in eerder in de ALV al iets over gezegd. Hij geeft aan dat de Bedrijven
Presentatie Dag toegankelijk gemaakt is voor alle leden door er geen bijdrage van 25,- euro
meer voor te vragen. Het streven is om er een kindvriendelijk evenement van te maken.

Sandra vraagt hoe dat gerealiseerd gaat worden.
Hilbert antwoord dat er komende donderdag (twee dagen later) over gesproken gaat
worden en geeft aan dat Bart Smit (Bouwbedrijf Bart Smit) er bijvoorbeeld weer staat met
de vogelhuisjes die de kinderen zelf mogen maken.
Erik Boer vult aan door te zeggen dat er ook weer een springkussen komt.
Elly ten Napel geeft aan haar collega Thoni te vragen of hij er weer wil gaan staan met het
inmiddels welbekende bollen kraken.
11. Rondvraag:
Han vraagt waar het met GO in de toekomst naartoe gaat. Hij vindt dat we daar aan moeten
blijven werken. Ook geeft hij aan graag hogere opkomsten te zien bij bijeenkomsten en het
enthousiasme van GO verder uit te willen dragen.
Laura Schreur (Schoonheidssalon Laura) heeft geen vraag, maar benut wel graag het
moment om aan te geven dat ze heel blij is met de gemoedelijke sfeer die er heerst.
Sandra vraagt of er ruimer van tevoren over dingen gecommuniceerd kan worden met de
leden. Christof geeft aan dat hier aan gewerkt wordt.
Erik Maat benut het moment om te benadrukken het belangrijk te vinden dat GO een goede
gesprekspartner met de gemeente blijft.
Hilbert schampert dat de gemeente zelf graag Giethoorn zou willen heten.
Elly vraagt wat er met de naam Waterreijk gaat gebeuren.
Jolanda vraagt of de afwezige leden niet gebeld kunnen worden ter enthousiasmering.
Elly vraagt of er weer presentaties van leden (zij heeft dat ooit als eerste gedaan) gaan
plaatsvinden bij dit soort bijeenkomsten.
Christof antwoord dat dit mooi aansluit bij de door Han reeds genoemde behoefte aan meer
enthousiasme.
12. Sluiting
Na afloop van de vergadering voegen zich ook Jacco Maat (Maatwerk), Maureen Boer
(Maatwerk) en Janneke Smit (Recreatiebedrijf Smit) bij het gezelschap.
Einde

