Conceptnotulen ledenvergadering
Datum: maandag 13 april 2015
Locatie: De Burg te Noord-Scharwoude
Aanvang: 18.30 uur
Ontvangst
Rick opent om 18.30 uur de vergadering. Namens het bestuur zijn aanwezig Rick Muileboom
(voorzitter), Wim Honig (secretaris), Jan Brink (penningmeester), Ron Verburg, Remko
Tjassens Keiser, Gerard Wijnker en Ben Kleinbekman.
Daarnaast is aanwezig: Petra Mul (secretariaat) Cees Bes (adviseur)
Aanwezige leden:
R.J. Karels namens Museum Broekerveiling, J.A. Broersen namens Horeca Broekerveiling,
P.C.N. de Nijs namens Eetcafé Marktzicht, J.M. Groenland namens Horeca Broekerveiling,
W. van Assendelft namens Purple Lemon, A. Bouwens namens museumwinkeltjes A.
Bouwens, E. IJdo namens juwelier Ed IJdo, A.T. Slijkerman namens Drukkerette, J.
Muileboom namens Spaansen Bloemen, M.L. Molenaar namens Molenaar & Hermes
Advocaten, L.N. Hermes namens Molenaar & Hermes Advocaten, J. van Meurs namens
Verkeersschool van Meurs, A.R.M. Bruin namens Bouwbedrijf A. Bruin, M.L. Reijven namens
JAR, R.J. Bliek namens LinkinBusiness, B. Hoejenbos namens Wastenet, J.W. Kostelijk
namens Be-ad, A.S. Stoop namens A. Stoop schilderwerken, G. Coenraads namens Kaijer
Colors@home, M. Polder namens Vanderlaangroep.
Ledenvergadering
1. Opening en welkom
Rick heet iedereen van harte welkom. Hij is nu 3 jaar voorzitter en er is veel bereikt. Eén van
zijn doelstellingen was verjonging van het bestuur en na de aankomende bestuurswisseling
van vanavond is dat doel bereikt.
De AOL staat er goed voor, we zijn in gesprek met de burgemeester en wethouders en er is
regelmatig overleg met de BKL.
In de gemeente is er inmiddels veel leegstand van winkelpanden wat natuurlijk een zorgelijke
situatie is.
De Stichting Toeristische Promotie Langedijk heeft een roerig jaar achter de rug. De
voorzitter, Wil Benjamins, is gestopt. Wouter van Assendelft vertegenwoordigt sinds juni’14
de AOL bij de STPL. Inmiddels is Wouter benoemd tot voorzitter.
We hebben in mei’14 een bijeenkomst met een belastingadviseur gehad in Celavie en op 5
januari jl. was er een succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst bij Wijndomein De Koen.
Rick is ook bij de nieuwjaarsbijeenkomst geweest van de BKL.
Rick wenst iedereen een goede vergadering toe.
2.

Vaststellen van de conceptnotulen van de vergadering van 14-04-2014

De notulen worden onveranderd vastgesteld.

1

3. Jaarverslag
Wim licht het jaarverslag mondeling toe.

4. Financieel overzicht
Jan geeft uitleg over het financieel overzicht. Het ledenaantal is helaas gedaald van 111 naar
109 leden. De meeste opzegging komen door bedrijfsbeëindiging. We hopen nog op een
verdere ledengroei. De contributie is sinds 2002 € 70,00 per jaar. De penningmeester stelt
voor de contributie te verhogen naar € 73,00 (volgens prijsindex).
Ed IJdo stelt voor de contributie te verhogen naar € 75,00.
De vergadering gaat akkoord met een contributieverhoging van € 5,00 waardoor de
contributie per jaar € 75,00 zal zijn.
Peter De Nijs vindt het jammer dat de STPL nog steeds niet vermeld staat op de begroting.
Dit wordt nog binnen het bestuur van de AOL besproken.
5. Benoeming kascontrolecommissie
Jan Kramer en Jacques Schavemaker hebben de kascontrole gedaan. Zij konden beide
vanavond niet aanwezig zijn. Wel hebben zij via een e-mail decharge verleend aan de
penningmeester. Jan Kramer is aftredend voor de kascontrolecommissie. Ton Buijs en
Jacques Schavemaker zullen volgend jaar de kascontrole doen. Peter De Nijs wordt voor
volgend jaar het reservelid van de kascontrolecommissie.

6. Bestuursverkiezing
Jan Brink en Remko Tjassens Keiser zijn beide aftredend en herkiesbaar. Gerard Wijnker is
aftredend en niet herkiesbaar. Gerard heeft zich 20 jaar ingezet voor het bestuur van de
AOL. Ben Kleinbekman is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. Ook Ben heeft zich 20
jaar ingezet voor het bestuur van de AOL. Beide ontvangen als dank voor een inzet een
plantenarrangement.
Het bestuur heeft Wouter van Assendelft en Gert Coenraads bereid gevonden om te willen
toetreden tot het bestuur. Beide heren stellen zich even kort voor.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en alle aanwezigen gaan akkoord met de
benoeming van de 2 nieuwe bestuursleden.

7. Rondvraag
Er is niemand onder de aanwezigen die gebruik wil maken van de rondvraag.
8. Sluiting door de voorzitter
Rick sluit om 19.30 uur de vergadering. We gaan eerst een hapje eten en aansluitend zal
Reinoud Bliek van Linkin Business een presentatie geven.
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