Ondernemersvereniging Gouwe Havenkwartier / Binnenstad-Zuid
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 maart 2016
Plaats:
Datum:
Aanvang:
Notulist:

Museumhavencafe – ijsselhuis
23 maart 2016
20.00 uur,
Michel van Doorn

Aanwezig bestuur:
Martin de Vries (Voorzitter)
Marco Steenwinkel (Penningmeester)
Anita Gaasbeek (Secretaris)
Karen Boekholt (Bestuurslid)
Michel van Doorn (Bestuurslid)
Aanwezige leden:
Hans du Pré
Hans Convent
Sjoerd van Hintum
Nienke de Boer-van Doorn
Diny Blom
Marleen Swagemakers
Leon van Catz
Afwezig met bericht:
André Hemerik
Jan van de Graaf
Berry Rutjes
Peter Paul Kloosterman
Margreet Windhorst
Edwin de Kemp

Dick Winkelman
Lies Winkelman
Ingrid Verbrugh
Werner Trooster
Francis Montulet
Diane Montulet
Trudy Otterspeer

Tineke Jongeneel
Marjolein Overeijnder
Jolanda Pluis
Ron Punselie

1. Opening / (20.00 uur)
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering, direct gevolgd door een kort
optreden van theatergroep Gouds Getij.
Via Marco Steenwinkel is het verzoek binnen gekomen om kort aandacht te mogen vragen voor een
(fnanciële) ondersteuning van het gezelschap, middels een kort optreden. Dit optreden wordt met volle
aandacht genoten en de ondernemers worden uitgenodigd om naar eigen inzicht een bijdrage te doen. Dit
kan nog steeds.
Vervolgens vangt de vergadering aan en wordt er eerst excuus gemaakt voor het feit dat bij de uitnodiging
voor de vergadering in eerste instantie de benodigde stukken ontbraken en dat het bestuur daar terecht op
is gewezen. De vergadering zal puntsgewijs worden behandeld volgens de agenda. De agendapunten
worden niet eerst nader toegelicht.
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen.
Anita geef aan welke leden zich hebben afgemeld. Ter plaatse worden nog Jolanda Pluis (door Hans) en
Marjolein Overeijnder (door Michel) afegemeld.
3. Goedkeuring van het verslag/notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering.
De notulen van de ALV van 2015 zijn gepubliceerd op de website en verzonden naar de leden. Anita geef
een korte toelichting, er zijn verder geen vragen. De notulen worden vervolgens goedgekeurd door de
aanwezige leden.
4. Jaarverslag 2015
Secretaris Anita Gaasbeek licht het jaarverslag 2015 toe en vat dit samen in onder andere: Gouda
Waterstad, de netwerkbijeenkomsten (speeddates), activiteiten en vergaderingen Doe-platform en de
oproep aan de leden om deel te nemen aan activiteiten en de organisatie daarvan. Hans Dupree komt met
de vraag of wij als ov niet moeten aansluiten bij Platform binnenstad. Dit wordt beaamd en Michel geef aan
er later op terug te komen bij volgende agendapunten. Het jaarverslag wordt vervolgens goedgekeurd.
5. Jaarrekening
De penningmeester geef toelichting op cijfers van de balans en de staat van baten en lasten. Hij legt uit
waarom er nu meer saldo is. Ook de begroting voor 2016 (agendapunt 7) wordt direct toegelicht. Hans
vraag naar de post brugverlichting. Marco legt uit dat het bedrag wat daarvoor begroot is enkel wordt
uitgegeven als de bijdrage aanvragen daarvoor worden goedgekeurd. Deze bedragen zijn 1:1 en vallen dus
tegen elkaar weg. De brug bij Amsterdam's verlaat is toegezegd. De overige bruggen moeten worden
gefnancierd vanuit aanvragen bij Goudapot. Wanneer er geen dekking is, dan gaat de uitvoering niet door.
De penningmeester geef aan dat de leden van de kascommissie afweig zijn (met bericht) en dat zij via mail
hebben laten weten van hun bevindingen t.a.v. de kascontrole. De kascommissie keurt de fnancien goed
(zie bijlage met inhoud van de mail) en de penningmeester wijst op het feit dat Edwin afredend is en er een
nieuw lid wordt gezocht voor de kascommissie. Vooruitlopend op agendapunt 9.
Ingrid vraagt of de kascommissie niet moet bestaan uit mensen buiten de vereniging.
Marco legt uit dat dat niet het geval is en spoort Ingrid aan om in de commissie plaats te nemen.
De vergadering keurt vervolgens het fnancieel verslag goed.

6. Decharge
De voorzitter verzoekt na de goedkeuringen de vergadering tot het verlenen van decharge voor het gevoerde
beleid en beheer. Er zijn geen opmerkingen en de vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde
beoeid en beheer, waarvoor dank.
7. Begroting 2016, vaststelling contributie 2017
De contributie blijf gehandhaafd op 50 euro exclusief btw. Met het oog op ontwikkelingen in activiteiten
wil het bestuur zich eerst richten op uitvoering daarvan en fnanciele dekking door reeds beschikbare
bedragen en eventueel externe bijdragen. Vervolgens kan volgend jaar, na bewezen uitbreiding van activiteit
worden besloten tot verhoging van de contributie.
Vraag: Hoe is het gebied begrensd? En kan het ondernemershuis worden toegevoegd?
Begrenzing staat beschreven in de akte, maar loopt in principe rond van gouwe, via raam naar oost en
westhaven. Ondernemeshuis past dar prima tussen.
Sjoerd: Criterium moet zijn; niet roeren in verenigingen die al actief zijn.
Vervolgens wordt verwezen naar agendapunt 18 om niet af te wijken van onderwerp begroting.
Ledenaantal is stabiel, hoewel enige groei logisch lijkt met uitbreiding van gebied richting Dubbele Buurt en
Wijdstraat. Michel is hier actief mee bezig.
8. Bestuurssamenstelling
Het bestuur geef aan dat Anita Gaasbeek (secretaris) afreedt. Als nieuwe secretaris wordt Michel van
Doorn voorgedragen. De leden zijn akkoord.
Anita wordt hartelijk bedankt voor haar inzet en inspanningen en ontvangt uit handen van Martin de Vries
een mooie fes. Michel dankt de vergadering en het bestuur voor de goedkeuring van zijn benoeming en
stelt zichzelf voor aan degenen die hem nog niet kennen. Michel geef aan wat zijn ambities en
doelstellingen zijn. Het rommelig karakter zal als het aan Michel ligt verdwijnen, de (nieuws)berichten
gestructureerder en samenwerking/verbinding tussen alle gebieden in GHK, binnenstad en politiek zullen
prioriteit krijgen.
9. Commissiesamenstellingen
Er is een oproep voor een nieuw lid in de kascommissie vanwege het afreden van Edwin de Kemp die dit
een tweetal jaren heef gedaan. Leon van Catz biedt zich aan en de vergadering gaat hiermee akkoord,
waarvoor dank. Kascommissie bestaat dit jaar dus uit Leon van Catz (1e jaar) en PeterPaul Kloosterman (2e
jaar).
De commissie infrastructuur bestaat uit André Hemerik en Michel van Doorn. Laatstgenoemde heef
afgelopen jaar niet alle uitnodigingen ontvangen aangaande relevante items, maar dit wordt vanaf nu beter
gecoördineerd. Dick Winkelman vraagt naar de verkeerssituatie ter hoogte van de Kleischuur. Diny Blom
geef aan dat afsluiting van de Molenwerf voor een tijdsbestek van 3 maanden exclusief reeds opgelopen
vertraging een messteek is. Er volgen meer voorbeelden die kort samengevat weergeven dat er op dit punt
veel werk ligt voor ondernemers individueel en voor de vereniging. Michel geef aan dat er bijeenkomsten
zijn georganiseerd om politiek en ondernemer dichter bij elkaar te brengen. Hier is afgesproken dat
vervolgbijeenkomsten themagewijs gaan en dat communicatie en verkeer/bereikbaarheid hoog op de
agenda staan. Er zijn dus nieuwe lijntjes en we gaan zorgen dat we als ov een belangrijke gesprekspartner
worden. Uit voorbeeld van Michel (afsluiting en heropening oosthaven) blijkt dat actie zinvol is.
Hans Convent biedt zich aan voor de commissie. Vergadering en bestuur gaan hiermee akkoord.

10. Doelstellingen
De doelstellingen van de vereniging staan beschreven op de website en houden verder in dat we ons meer
richten op samenwerking en gedeeltelijk uitbreiding van het gebied richting Dubbele Buurt en Wijdstraat.
11. Jaarplanner
De jaarplanner staat op de website en geef nu een globaal overzicht van de activiteiten. Deze planning zal
bijgewerkt worden met data en de leden worden verzocht om activiteiten uit hun buurt te melden aan het
secretariaat, zodat die kunnen worden opgenomen in de planning. De leden ontvangen bericht wanneer de
planner is bijgewerkt.
12. Website
Karen geef korte uitleg over de nieuwe website. Alle leden hebben een inlogcode ontvangen. Het kan zijn
dat je die kwijt bent, of dat inloggen niet lukt. Stuur dan even een mailtje naar het secretariaat zodat we een
nieuwe inlogcode kunnen opsturen.
Notulen en ondernemers – verenigings informatie worden op de website gepubliceerd, maar zijn enkel
toegankelijk voor ingelogde leden. De website zal nog wat aanpassingen krijgen om het ook voor toeristen
aantrekkelijk te maken de site te bezoeken en waardoor ze vanuit de site wegwijs worden gemaakt in ons
gebied. Al met al een actieve inzet op dit vlak. Relevante nieuwsberichten graag melden aan Karen of
Michel, zodat we dit kunnen plaatsen en doorlinken naar andere social media.
13. VVV Brochure
De nieuwe VVV brochure ligt klaar!
14. Bruggenverlichting
Het doeplatform heef positief advies uitgebracht naar SOG voor de bijdrage aan de brugverlichting van het
Amsterdam's verlaat. De toezegging lijkt hierdoor enkel formaliteit.
De verlichting van de andere bruggen en het vervangen van de bouwlampen bij het Tolhuis voor
ledverlichting willen we laten fnancieren door een bijdrage uit de GoudaPot. Deze aanvraag is in
behandeling (zie ook agendapunt begroting)
15. Bloembakken (via doe platform)
Er is minder geld beschikbaar en daarom is gekozen voor vaste beplanting. Watervoorziening is ook
geregeld.
16. Bereikbaarheid gebied
Er zijn de afgelopen periode 2 incidenten gemeld bij de vereniging. (Leon en Michel)
Beschrijvingen in agendapunt 9 (commissiesamenstellingen) brengt ons tot de conclusie dat melding
individueel én via ov wordt geadviseerd om zodanig een sterk collectief te vormen.

17. Bordjes / aanwijzers naar de ondernemers (Voorstel Leon van Catz)
Leon vraagt naar de mogelijkheden voor het plaatsen van naambordjes die verwijzen naar de diverse
winkels en vestigingen. Het zou dan een uniform geheel moeten zijn.
College ondernemers zien weinig in het plan en Sjoerd merkt op om daar de folder voor te gebruiken.
Verder ook een verwijzing naar de website.
Marleen: Complex idee
Dick: Laat een kaartje zien zoals wij met kaarsjesavond doen.
Dit laatste is het plan om ook op de site te gaan vermelden middels een plattegrond.
Ook de Xplre app is een alternatief. Hierop staan wandelroutes van Gouda. Mocht je zelf een initiatief
hebben daarin, dan kan je via het secretariaat verder op weg worden geholpen.
'XPLRE Gouda' is in de appstore gratis te downloaden.
18. Budget en activiteiten per straat / gebied.
Michel: Er is geen budget per gebied vast te stellen. Wel wordt voorgesteld om samenwerking te zoeken per
gebied (Dubbele buurt – Wijdstraat) (Raam) (Peperstraat) etc. en daar activiteiten te ontplooien.
Dick: Verunningaanvragen gaan individueel lastiger dan wanneer een vereniging dat doet.
Meld je activiteiten aan de ov en laat de ov bijstaan bij bijvoorbeeld vergunningaanvragen om die soepeler
te laten verlopen.
19. Gouda Waterstad
Er is een afouw in de hoogte van de bijlage door het SOG.
Programma is grotendeels vastgesteld en het gebied is wederom uitgebreid. Meer podia.
Sjoerd: Het wordt groter en mooier. Toneel op 9 plekken. Het meerendeel van de podia bedruipt zichzelf
(horeca). Voor het hoofdpodium is meer budget vastgesteld.
Dick: op zaterdagmiddag zijn er ook activiteiten aan de ijsselkade.
Marleen: Er zijn ook activiteiten van Gouda Bruist jong; Gouda te water.
20. Goudasfalt
Leon wil weten wat de impact is op ons gebied qua bereikbaarheid, hoe een rol te spelen en hoe de ov
tegenover het initiatief staat en of er fnanciele gevolgen zijn.
Wat bekend is, is dat er tijdens evenementen gebruik zal worden gemaakt van een pontje. Gouda culinair
gaat er zeer waarschijnlijk plaatsvinden en we zullen naar combinaties met bezoek aan binnenstad moeten
zoeken. Ondernemers kunnen zich aansluiten. Meer terugkoppeling kunnen we in later stadium beter van
PeterPaul verwachten.
Sjoerd: Verrijking voor de stad, erg positief, maar ook erg opmerkelijk hoe regelgeving/gunning (naief)
geregeld is.
Marleen: Burgerinitiatieven kunnen een bedreiging zijn voor gevestigde ondernemers en dit is een
keerzijde. Voorzitter antwoord: Er moet uieindelijk een rendabel businessplan komen.
Hans Dupree: antwoord, Gouda Waterstad en Oranjeboulevard wordt ook gedragen door vrijwilligers.
Wordt vervolgd.

21. Rondvraag
Marleen: Hebben wij een logo en dan bijvoorbeeld ook in stickervorm?
Karen, antwoord; Er is over gesproken en we gaan er verder naar kijken hoe we dat kunnen uitwerken.
Wellicht dat er een grafsch ontwerper in ons gebied is aangesloten die daar behulpzaam in kan zijn.
Leon, antwoord: Er is ooit iets met een vlag gedaan wat nog wel terug te vinden moet zijn.
Hans Dupree: Opmerking over Rijnlandschap.
In 2017 wordt de ijsseldijk versterkt en verbeterd en wordt er een wandelpad aangelegd. De afsluiting gaat
in drie stappen. 1; oosthaven tot aan fuwelensingel. 2; Fluwelensingel tot aan Haastrechtsebrug. 3;
Haastrechtsebrug tot aan begraafplaats.
De start is in 2017. Meer informatie volgt en er is inzage in de eerste plannen.
22.00 uur afsluiting
BIJLAGE:
Mail Kascommissie
Notulen opgemaakt en bewerkt,
dd 24-03-2016
Michel van Doorn

----------------------------------------------------------------------------------------

Geacht bestuur,
Hierbij meld ik mij af voor de vergadering. Omdat Peterpaul ook verhinderd is hierbij de
bevindingen van de kascommissie per mail.
De kascommissie bestaande uit Edwin de Kemp en Peterpaul Kloosterman heeft de
administratie bekeken.
De boekhouding ziet er netjes uit; er is goed inzichtelijk wat er binnen komt en uit gaat.
Qua kascontrole en werkzaamheden penningmeester zijn we positief.
Op vragen van de kascommissie is adequaat antwoord gekregen. Desgevraagd
verklaarde de penningmeester dat de post debiteuren, die per 1-1-2016 € 2905,—
bedroeg, inmiddels is aanmerkelijk lager is.
We adviseren dus ook positief over de kasstromen van 2015 en adviseren de ALV het
bestuur decharge te verlenen over de financiën van 2015.
Afgesproken was dat de 2 leden van de kascommissie na twee jaar zouden rouleren, ieder
jaar 1.
Ik heb het nu 2 jaar gedaan, dus mijn plek moet worden ingevuld met een nieuw lid.
Met vriendelijke groet,
Edwin de Kemp

