
 

 
 
Conceptverslag algemene ledenvergadering 

Datum: maandag 9 april 2018  

Locatie: De Burg, Noord-Scharwoude 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Aanwezig namens bestuur:  Rick Muileboom, Wim Honig, Remko Tjassens Keiser, Wouter van 

Assendelft, Harry Katstra. 

Aanwezige leden:  circa dertig 

 

Opening 

Rick Muileboom opent de vergadering. Hij toont zich tevreden met het aantal belangstellende leden 

die de vergadering bezoeken. Wanneer wij kijken naar bezoekersaantallen van andere verenigingen 

die een jaarvergadering houden, mogen wij onze handen dichtknijpen. In zijn openingswoord gaat hij 

in op de aangepaste wijze van werken van de AOL. Het bestuur richt zich meer op leden en laat de 

agenda minder bepalen door allemaal gemeentelijke ontwikkelingen. Bovendien constateert de 

voorzitter dat de AOL door de leden steeds meer wordt beschouwd als belangenbehartiger voor het 

midden- en kleinbedrijf. Hij is blij met deze ontwikkeling. Dat behoort onze belangrijkste taak te zijn.  

 

Verslag ledenvergadering d.d. 10 april 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  

 

Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag over 2017 is voor alle aanwezigen beschikbaar. Secretaris Harry Katstra licht het 

verslag beknopt toe.  

 

Financieel verslag 2017 

Bestuurslid Wouter van Assendelft neemt het financiële verslag punt voor punt door. Het lijkt voor 

de aanwezigen een duidelijk verhaal. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 
Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaat uit Jacques Schavemaker en Richard den Bak. Laatstgenoemde laat weten 

dat het financiële verslag is beoordeeld en akkoord bevonden. De vergadering wordt gevraagd 

decharge te verlenen, hetgeen gebeurt.  

 

Benoeming kascommissie 

Een oproep om zitting te nemen in de kascommissie levert geen enthousiastelingen op uit de zaal. 

Daarom vormt de huidige kascommissie ook in 2018 als zodanig. Rick bedankt hen voor hun 

inspanningen.  

 

Bestuursverkiezing 

Gert Coenraads en Remko Tjassens Keiser zijn statutair aftredend. Gert stelt zich beschikbaar voor 

een nieuwe termijn. De vergadering gaat akkoord met zijn herbenoeming. Remko is niet beschikbaar 



voor een nieuwe termijn. Voorzitter Rick bedankt hem voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Hij 

overhandigt een bos bloemen. Par Oudejans heeft zich aangeboden zitting te nemen in het bestuur. 

Ze wordt met applaus welkom geheten en benoemd. 

 

Wat verder ter tafel komt 

- Gevraagd wordt of de ledenlijst op de website ook per branche kan worden ingericht. Wij 

gaan dit uitzoeken.  

- Peter de Nijs vraagt of het AOL-bestuur ooit een financiële bijdrage aan de stichting 

Toeristisch Platform Langedijk heeft overwogen. Het antwoord is ‘ja’. Om financiële redenen 

is het niet gedaan. Peter vraagt om een heroverweging. 

 

Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.  

 

 

 

Na het officiële deel vertelden Vitalics en NaturalSportFocus over het zelf voeren van de regie op 

gezondheid en werk. De sprekers stimuleren bedrijven preventief te investeren in de gezondheid en 

fysieke en mentale fitheid van medewerkers. Ze zien gezond gedrag als een vaardigheid die je kunt 

aanleren, net als pianospelen of het leren van een nieuwe taal. Het bleek een herkenbaar verhaal 

voor de aanwezigen.  

  


