Ondernemersvereniging Gouwe Havenkwartier / Binnenstad-Zuid

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 maart 2015
Ondernemersvereniging Gouwe Havenkwartier – Binnenstad Zuid
Plaats : Traiterie Fanteur, Hoge Gouwe 137
Aanvang: 18.30 uur,
Notulist: Anita Gaasbeek

Aanwezig bestuur: Léon van Catz (LC), Martin de Vries (MV), Anita Gaasbeek (AG), Jolanda Pluis (JP),
Marco Steenwinkel (MS)
Aanwezig leden:
zie aangehechte presentielijst

1.

Opening / presentielijst
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.
Vervolgens gaat de presentielijst rond die als bijlage (*) aan deze notulen is gehecht.

2.

Inventarisatie voor de rondvraag
De voorzitter verzoekt de aanwezige leden om aan te geven of zij gebruik
willen maken om een rondvraag te stellen. Er zijn geen vragen.

3.

Notulen ALV 2014
De notulen van de ALV van 2014 worden goedgekeurd door de aanwezige leden.

4.

Jaarverslag 2015
De secretaris Jolanda Pluis licht het jaarverslag 2014 toe vat dit samen, genoemd worden: Gouda
Waterstad, de promotiebijeenkomst, activiteiten en vergaderingen Doe-platform en de oproep
aan de leden oom deel te nemen aan activiteiten en de organisatie daarvan.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

5.

Financieel verslag 2015
Het financieel verslag 2015 wordt gecombineerd met punt 11; de begroting 2015.
De penningmeester licht de financiële stand van zaken 2015 en de begroting
2015 toe en gaat in op de opmerkingen van de kascommissie

6.

Kascontrolecommissie
De kascommissie bestaande uit Edwin de Kemp en Léon van der Meij heeft een aantal vragen
Vraag: Zijn er risico’s rondom de kosten voor Gouda Waterstad?
Antwoord: Kosten worden pas gemaakt als er inkomsten zijn.
Vraag: Hoe verloop de bijdrage van het SOG voor de brug?
Antwoord: Bijdrage SOG is toegezegd (ook in de notulen van de SOG vergadering)
Begroting wordt iets aangepast en goedgekeurd.
Decharge wordt verleend aan het bestuur door de kascommissie en leden.
Peterpaul Kloosterman bied zich aan om plaats te nemen in de kascontrolecommissie in plaats
van Leon van der Meij.
Contributie voor 2015 wordt opnieuw vastgesteld op 50 euro (excl. BTW)

7.

Décharge bestuur voor het jaar 2014
Onder voorbehoud van goedkeuring door de kascontrolecommissie wordt
van het bestuur décharge over het jaar 2014 verleend.

8.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur geeft aan dat Léon van Catz (voorzitter) en Jolanda Pluis (secretaris) beide aftreden.
Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen Karen Boekholt en Tom van Velden.
De leden zijn akkoord.
Martin de Vries wordt voorgedragen voor de functie van voorzitter en
Anita Gaasbeek voor de functie van secretaris.
Ook met deze benoeming zijn de leden akkoord.
Fee Kollaart en Jolanda Pluis stappen uit de commissie Infrastructuur.
Andre Hemerik blijft deelnemen aan deze commissie en Michel van Doorn meld zich aan voor de
commissie infrastructuur.
Er is een oproep aan de leden wie zich in wil zetten voor communicatie en de website.
Michel van Doorn geeft aan dat hij ook hier aan wil bijdragen.
Leon van Catz en Jolanda Pluis worden hartelijk bedankt voor hun inzet en inspanningen en
ontvangen uit handen van Martin de Vries een bloemcreatie van Blomatielier met attentie.
Martin de Vries neemt als nieuwe voorzitter het woord over van Leon van Catz.

9.

Gouda Waterstad juni 2015
Martin de Vries vertelt over zijn ervaringen, dat het samenwerken van de ondernemersvereniging
met Gouda Waterstad voor de organisatie van het Gouda Waterstadfestival goed verloopt en het
festival in 2015 zich weer verder uitbreid met activiteiten en optredens door het
Gouwehavenkwartier.
Trudy Ottenspeer van Ambachtelijk Plateel en Diane en Francis Montulet vragen naar de afsluiting
van de Keizerstraat zodat zij activitieiten/opstellingen op straat kunnen inrichten. Karen en
Martin geven aan dat dit zou moeten kunnen maar dat het vergunningentraject en afspraken
rondom verkeersregelingen bij Gouda Waterstad liggen.
Trudy Ottenspeer en Diane en Francis Montulet vragen waarom alle activiteiten aan de
Oosthaven, Westhaven en rondom de Visbanken georganiseerd worden.
Karen en Martin geven aan dat de horeca een groot deel van de kosten draagt en daar dan ook
profijt van mag hebben. Er wordt zeker gekeken naar uitbreiden van het gebied in de toekomst.
Er zijn wel drukbezochte kinderspelen aan de Hoge Gouwe gerealiseerd en er is ook een
Theaterfestival door het hele Gouwe Havenkwartier georganiseerd. Ondernemers zijn
uitgenodigd om plaats te bieden aan een theateract in hun bedrijf. Daarmee werden zij
opgenomen in een theaterroute en ontvingen hiermee ook weer nieuwe bezoekers in hun bedrijf.
Galerie de Hollandsche Maagd en Wijnkoperij van de Velde Halewijn hebben meegedaan aan het
theaterfestival. Helaas hebben andere ondernemers hier geen gebruik van gemaakt.
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Jan de Graaf geeft vervolgens aan dat je ook zelf voor beperkte kosten muziek in huis kunt halen
en dat hij daar als initiatiefnemer van o.m. de Houtmansplantsoenconcerten prima ervaringen
mee heeft maar dat je wel zelf initiatief moet nemen.
Martin de Vries sluit het officiele gedeelte van de Algemene ledenvergadering met goedkeuring
van de leden af.
Erik van Dijk die tijdens de vergadering serveert soep en bites geserveerd heeft nodigt hierna de
leden uit in zijn keuken om deel te nemen aan een kleine workshop tapas maken en onder het
genot van een hapje en een drankje de avond te vervolgen.
Hier wordt door de aanwezige leden enthousiast gebruik van gemaakt en daarna wordt in een
ontspannen sfeer met de tapas en een drankje afgesloten.
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