Notulen ALV Giethoorn Onderneemt, maart 2017

Locatie:
Het Wapen van Giethoorn
Aanwezig waren:
Gretha van Vossen, Laura Schreur, Jenneke Smit, Frederik Visser, Roel Smit, Hendrik Maat,
Christof Visscher, Dennis Spin, Bart Koppers, Freddy Slomp, Arie-Willem Vermij, Jacco Maat,
Maureen Boer, Thoni Meijer, Sandra Boer, Lizanne Hubers, Mirjam Slomp, Dirk Jan Bons ,
Erik Boer, Han van Vossen, Hilbert Smit, Jacques ter Schure, Hajo de Boer, Michel Bakker,
Willem Kroon, Niels van Hoorn, Hendrik Smit, Roel Bijl, Henk van Driel, Jan Paul Smit, Ronald
de Boer, Ken Nijenhuis, Anneke Schreur, Feiko Jager, Gabriella Esselbrugge, Astrid de Leeuw.
1. Opening
-Erik opent de vergadering
2. Notulen vorige ALV
-Christof leest de notulen voor
3. Mededelingen
-er zijn geen mededelingen
4. Ingekomen stukken
-er zijn geen ingekomen stukken
5. Secretarieel jaarverslag
-Christof leest het secretarieel jaarverslag voor
6. Financieel jaarverslag
-Hajo geeft uitleg
7. Begroting 2017 (staat als punt 9 op agenda, maar Hajo heeft toch al het woord)

-Hajo geeft uitleg.
-Thoni vraagt waar de bijzondere opbrengsten uit bestaan. Hajo antwoord dat het “ditjes en
datjes” betreft. Thoni lijkt tevreden met dit antwoord.
-Arie Willem stelt een vraag over de administratieve post. Het blijkt hier om een juffrouw te
gaan die betaald zou worden om het secretariële werk voor het vorige bestuur te doen. Dat
is er echter nooit van gekomen.
-Roel vraagt of het boekje self-supporting is.
-Erik geeft het woord aan Ronald die uitlegt dat de boekjes gedrukt worden van het geld wat
er over is na het terugverdienen van de kosten. Hoer meer er over is hoer meer boekjes er
gedrukt kunnen worden.
-Erik geeft aan dat leden die vinden dat het anders moet met het boekje dat kunnen melden.
-Han vraagt of er veel leden zijn die het boekje gebruiken. Een aantal leden bevestigt dit met
luide stem.
8. Verslag kascommissie (punt 7 op agenda)
-Jacques grapt dat ze er weken meer bezig zijn geweest om …….een tijdstip te bepalen
waarop ze bij elkaar konden komen. Om er serieus aan toe te voegen dat alles in orde is.
9. Benoeming kascommissie (punt 8 op agenda)
-Erik vraagt wie er zitting wil nemen in de kascommissie. Hilbert roept dat hij dat wel wil en
daarmee is dit punt ook behandeld. Jacco Maat meldt zich als reserve-lid aan.
10. Bestuursaangelegenheden:
-Erik meldt dat de gezondheid van Christof te wensen overlaat en dat er uitgekeken wordt
naar een vervangende secretaris. Lizanne geeft aan dit wellicht iets voor haar te vinden.
-Jacco Maat vraagt of er een termijn van aftreden bekend is.
11. De Bedrijven Presentatie Dag

-Hilbert meldt dat de posters en flyers dit jaar lekker snel gemaakt zijn en dat iedereen er een paar
mee kan nemen. Ook meldt hij dat er via Christof een mail uit gaat naar de leden aangaande de BPD.
Tot slot geeft hij aan dat we er een leuke dag van gaan maken.
-Jacco stelt voor om iets met volleybal te gaan doen. Hij wil de sporthal blinderen en dan met een
blacklight gaan werken.
-Hajo vraagt of er verder nog ruchtbaarheid aan de BPD wordt gegeven. Christof antwoordt dat er
ook nog diverse persberichten uitgaan.

12. WVTTK

Deze dingen zijn besproken toen ze voorbij kwamen.

13. Rondvraag
-Er wordt gevraagd waar het bestuur zoal mee bezig is. En of de loswal hier als onderwerp
ook bij zit. Erik geeft aan dat e.e.a. op de vorige bijeenkomst (de winterborrel)
gepresenteerd is. Over de loswal geeft hij aan dat de communicatie met de gemeente
hierover stroef loopt. Ook geeft hij aan dat er binnenkort weer een bijeenkomst is waarop
een paar punten naar voren gebracht worden.
-Han vult aan door te zeggen dat we gesprekspartner van de gemeente zijn over o.a. het
parkeerbeleid.
-Erik geeft aan dat de onderwerpen niet alleen maar uit het bestuur moeten komen.

-Hilbert zegt dat die onderwerpen naar de leden gecommuniceerd kunnen worden.
-Ken vraagt hoe de relatie van Giethoorn Onderneemt met het Gieters Belang is. Erik geeft
aan dat hij goed contact met Evert van Dijk (voorzitter GB) heeft. Hij noemt als voorbeeld de
loswal en geeft aan dat GB de handen hiervan af heeft getrokken. Dan meldt Erik dat er
binnenkort voorzittersoverleg is van alle verenigingen (met o.a. sportverenigingen en de
gondelvaartvereniging).
-Jacco neemt de gelegenheid te baat om te melden dat er vanaf de volgende dag een nieuwe
website van GB in de lucht is en vraagt eenieder eer even naar te kijken.
-Thoni meldt dat de belangen van GO en GB soms lijnrecht tegenover elkaar staan, maar niet
altijd. Hij vindt dat we alert moeten zijn op samenwerking. Bijvoorbeeld waar het gaat om
het opkopen van huizen door Chinezen. Hij vraagt zich af wat er gebeurt met de leefbaarheid
van het dorp.
-Anneke Schreur geeft aan de zorgen van Thoni te delen.
-Frederik vraagt wat het verdienmodel is van de Chinese opkoper (dhr. Ju, uit Steenwijk).
-Ken geeft aan dat de eigenaar van restaurant Sea Palace te Amsterdam een medeinvesteerder is en dat men de panden vooral als investering ziet.
-Gabriella vult aan door te zeggen dat Chinezen voornamelijk in parkeergarages investeren.
-Hilbert wendt zich tot Mirjam met de vraag of zij hier (als afgevaardigde van Koninklijke
Horeca Nederland) meer van weet.
-Mirjam geeft aan dat je er weinig aan kunt doen zolang het binnen de wet gebeurt. En ze
vult aan door te zeggen dat er ook veel autochtonen zijn die niet aan de regels van bed and
breakfasts voldoen.
-Feiko meldt dat alle asbestdaken voor 2024 weg moeten zijn en dat er nog tot 2019 subsidie
voor beschikbaar is.
-Waarop Arie Willem roept dat het hier slechts een knaak per vierkante meter betreft.
14. Afsluiten vergadering
Erik sluit de vergadering en kondigt fotograaf Johan Davids aan, de gastspreker van deze
avond. Hij komt praten over de luchtfotografie die hij doet.
Einde

