Beknopt Jaarverslag AOL 2016
Ingebracht tijdens de algemene ledenvergadering op 10 april 2017

Nieuwjaarsreceptie
De traditionele nieuwsjaarreceptie is in 2016 in museum De Broeker Veiling. Een ruime
vertegenwoordiging van leden is aanwezig.

Leden
Op 31 december 2016 telt de AOL 106 leden. Ondanks een aantal nieuwe leden die zich in 2016 hebben
aangemeld is dit vergelijkbaar met eind 2015. Dit komt omdat een aantal leden (onder meer door
bedrijfsbeëindiging) hun lidmaatschap hebben opgezegd. In 2017 start een actieve ledenwerfcampagne
onder ondernemers in onze gemeente.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de AOL komt in 2016 verspreid over het jaar acht keer bijeen.

Overleg BKL, Gemeente en AOL
In het voorjaar en in het najaar van 2016 zijn vertegenwoordigers van de AOL aanwezig bij het door de
gemeente organiseerde overleg tussen gemeente, Bedrijfskring Langedijk en Algemene
Ondernemersvereniging Langedijk.

Verkeersberaad
Ron Verburg en Rick Muileboom vertegenwoordigen de AOL in het Verkeersberaad van de gemeente.
Het Verkeersberaad komt in 2016 tweemaal bijeen.

Informatieavonden gemeente
Afgevaardigden van de AOL zijn aanwezig bij twee informatieavonden van de gemeente: ‘Langedijk
ontwikkelt met water’ en ‘Toekomst van Langedijk’.

Zienswijzen
In 2016 dient de AOL twee formele zienswijzen in bij de gemeente. Eentje gaat over het nieuw door de
gemeente opgestelde beleid over Parkeernormen. De andere zienswijze gaat over de beoogde
bestemmingswijziging (van winkel naar wonen) van pand waarin voorheen Fameus gevestigd was.

Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering op maandag 9 mei 2016 in de Roode Leeuw wordt goed bezocht. Tijdens
de vergadering wordt Harry Katstra geïntroduceerd en benoemd als nieuwe bestuurssecretaris. Hij volgt
Wim Honig op die nog wel als algemeen bestuurslid betrokken blijft bij de AOL. Secretarieel
ondersteuner Petra Mul stopt er mee. Zij wordt bedankt voor haar jarenlange inzet. Tijdens de
vergadering presenteert het bestuur het plan om meer in contact te komen met de leden. Diverse
activiteiten daarvoor worden het komende jaar uitgewerkt. Presentaties zijn er van Nico van der Wel
(Koopplein Langedijk) en Martin Polder van Vanderlaangroep over de wijzigende wetgeving rondom
kleine zelfstandigen.

AOL versus gemeente
Het bestuur van de AOL heeft in de bestuursvergadering op 6 juni besloten zich de komende jaren meer
richten op haar leden. De laatste jaren wordt de agenda van de AOL met name bepaald door
gemeentelijke ontwikkelingen. De afgelopen jaren is door onze bestuurders veel tijd en energie gestoken
in het beoordelen en meedenken over plannen die zijn gemaakt door de gemeente. Ondanks de grote
tijdsinspanning voor de bestuursdelegatie van de AOL wordt er door het gemeentebestuur weinig of
niets met onze opmerkingen en suggesties gedaan. In een mail aan de gemeente stelt de AOL: “Wij
hebben besloten ons de komende tijd vooral te gaan richten op onze eigen leden en in mindere mate op
gemeentelijke ontwikkelingen. Uiteraard betreuren wij dat. Wij realiseren ons dat een contact met de
lokale overheid van belang kan zijn, maar dan moet deze intentie wederzijds gelden. Helaas hebben wij
het gevoel dat dit niet zo is.”

Verdere professionalisering
De AOL wil zich verder ontwikkelen als partner voor de leden. Daarvoor is een professionaliseringsslag
nodig. In 2016 worden hiervoor voorbereidingen getroffen. Het bestuur besluit dat de website moet
worden aangepakt en dat het tijd is voor een frequente nieuwsbrief met interessante artikelen voor de
leden. Ook wordt een ledenwerfactie voorbereid. De uitrol van de plannen gebeurt gefaseerd. Eerst een
nieuwe huisstijl (zoals logo) en een nieuwe website ontwikkeld, daarna de ledenwerving en de (digitale)
nieuwsbrief. Eveneens worden voorbereidingen getroffen om meer netwerkbijeenkomsten te
organiseren. Bijvoorbeeld door het houden van bedrijfsbezoeken. De meeste activiteiten krijgen in 2017
zijn beslag.

Gerard Wijnker
Na een moedige strijd tegen kanker overlijdt op 22 juli Gerard Wijnker, voormalig eigenaar van De
Stoelerij. Meer dan twintig jaar was hij een actief bestuurslid van de AOL. Op innemende en volstrekt
eigen wijze heeft hij jarenlang een belangrijke bijdrage geleverd aan onze vereniging. Met name zijn

organisatorische talent viel op. Vele activiteiten heeft hij voor de AOL georganiseerd. Binnen het bestuur
was hij ook de ‘sparringpartner’ op het gebied van de overlast-gevende hangjongeren in ZuidScharwoude. Een inbreng die bijzonder werd gewaardeerd. In 2015 nam hij afscheid van het bestuur.

Wat willen de leden
Alle leden hebben in juni een mail gekregen waarin het bestuur een peiling heeft gedaan onder het
motto ‘waaraan hebben jullie behoefte’. Diverse leden hebben daar respons op gegeven. Waarvoor
nogmaals dank. De opmerkingen, suggesties en wensen zijn opgenomen in het bestuursdocument ‘De
AOL van de toekomst’. In dit jaarverslag hierover meer.

Het bestuur
In 2016 kent het bestuur de volgende samenstelling:
Rick Muileboom, voorzitter
Harry Katstra, secretaris
Jan Brink, penningmeester
Ron Verburg, lid
Remko Tjassens Keiser, lid
Wouter van Assendelft, lid
Gert Coenraads, lid
Wim Honig, lid

