
 

Beknopt Jaarverslag AOL 2017 

Ingebracht tijdens de algemene ledenvergadering op 9 april 2018 

 

Nieuwjaarsreceptie 

De traditionele nieuwsjaarreceptie is wordt op 9 januari 2017 gehouden in Restaurant De Burg. Behalve 

een nieuwjaarswoordje van Rick Muileboom voert wethouder Piet-Jan Beers van de gemeente Langedijk 

het woord. Een ruime vertegenwoordiging van leden is aanwezig. 

Leden 

Op 31 december 2017 heeft de AOL betalende 99 leden. Een aantal leden heeft de contributie over 2017 

(nog) niet betaald. Ze zijn niet opgenomen in het ledental. De rond de jaarwisseling gestarte 

ledenwerfcampagne wordt niet toegerekend aan het ledenaantal per 31 december 2017. (Op 31 maart 

2018 telt de AOL 115 leden. Het bestuur wil dit aantal graag verder uitbreiden).  

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur van de AOL komt in 2017 verspreid over het jaar acht keer bijeen. 

Overleg BKL, Gemeente en AOL 

In het voorjaar en in het najaar van 2017 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 2017 tweemaal bijeen. 

Fusie-ontwikkelingen gemeente 

De Langedijker bedrijfsverenigingen AOL en BKL stellen in het najaar van 2017 dat zij niet veel heil zien in 
een ambtelijke fusie. Beide verenigingen zien meer in een bestuurlijke fusie. In zo’n geval gaan de 
gemeenten op in één nieuwe gemeente. 

 



De wens van beide ondernemersverenigingen gaat niet in vervulling, Na jaren discussiëren over de 
toekomst van Langedijk wordt door de gemeenteraad op 12 december de knoop doorgehakt: Langedijk 
gaat verregaand samenwerken met de gemeente Heerhugowaard. Met deze zogenoemde 'ambtelijke 
fusie' wordt onder andere het ambtenarenapparaat samengevoegd. Het moet het voorzieningenniveau 
voor de inwoners verbeteren. Voor de kleine gemeente Langedijk is het al langer duidelijk dat volledig 
zelfstandig blijven geen optie is. De gemeente heeft meerdere onderzoeken laten doen naar de 
bestuurlijke toekomst. In april dit jaar besloot Langedijk dat een ambtelijke fusie met een buurgemeente 
Heerhugowaard het beste toekomstperspectief voor de gemeente heeft.  

Overig contact met gemeente 

Een aantal keren zoekt de AOL contact met de gemeente over detailhandel die op plekken wordt 

uitgeoefend waar dat volgens de AOL niet mag. De AOL constateert ook een wildgroei van 

reclamebordjes voor tijdelijke activiteiten (bijvoorbeeld verkoop kerstbomen). De gemeente wordt 

hierop aangesproken. Tot onze verbazing krijgen we het bericht dat dergelijke uitingen mogen mits er 

vergunning voor is aangevraagd. Het contact met de gemeente blijft het bestuur van de AOL frustreren. 

Regelmatig worden (mondeling) zaken aangekaart. De keren dat de gemeente reageert op deze vragen is 

marginaal. De keren waar wel wordt gereageerd zijn de antwoorden vaag. 

Ledenexcursie 

De geplande ledenexcursie naar Boekel Transport (nieuw gevestigd op Breekland) wordt wegens te 

weinig belangstelling op het laatste moment geannuleerd.  

Ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering op maandag 10 april 2017 in Celavie wordt magertjes bezocht. Het 

bestuur constateert dat het ‘no-show’ gehalte behoorlijk. Diverse leden kwamen ondanks aanmelding 

niet opdagen. Tijdens de vergadering worden Rick Muileboom, Ron Verburg en Wouter van Assendelft 

herbenoemd. Penningmeester Jan Brink neemt afscheid. Ook van bestuursadviseur Cees Bes wordt 

tijdens de ledenvergadering afscheid genomen. Het bestuur besluit om de vacature penningmeester 

intern te vervullen. Remko Tjassens Keiser neemt deze taak op zich. De bijeenkomst wordt afgesloten 

met een inspirerende presentatie van Alex Sijm, Langedijks enige echte circusdirecteur.  

Nieuwe huisstijl en website 

Begin 2017 lanceert de AOL een nieuwe huisstijl. Alle uitingen van de AOL zijn hierop aangepast. Ook 
verschijnt er een nieuwe website. De site past binnen de professionaliseringsslag die de AOL wil 
bewerkstelligen. In dat kader besluit het bestuur ook te starten met een kwartaalnieuwsbrief voor de 
leden. De eerste verschijnt in januari 2018. 

Ledenwerfactie 

Eind 2017 wordt aan alle bedrijven in Langedijk een flyer gestuurd met als doel nieuwe leden te werven. 
De actie heeft succes. De eerste nieuwe leden druppelen gelijk binnen, begin 2018 loopt het nog door. 
Het bestuur besluit zich actiever op te stellen om nieuwe leden te werven.  

Het bestuur 



In 2017 kent het bestuur de volgende samenstelling: 

Rick Muileboom, voorzitter 

Harry Katstra, secretaris 

Remko Tjassens Keiser, penningmeester 

Ron Verburg, lid 

Wouter van Assendelft, lid 

Gert Coenraads, lid 

Wim Honig, lid 

 


