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Jaarverslag 2018 
  
1. Bestuurssamenstelling  
 

Op 1 januari 2018 bestaat het bestuur uit de volgende leden: 
 
o Sjirk Bijma, voorzitter  
o Piet-Hein van Spanje, secretaris 
o Willem Kuijsten, penningmeester  
o Casper Bijl, algemeen lid  
o Mariette van Duin, algemeen lid 
o Herbert Boon, algemeen lid 
o Maarten Kessel, algemeen lid 

 
Het bestuur is in 2018 ondersteund door Ria Meurs-Mugge (ambtelijk secretaris), Kees Stap 
(communicatie) en Marjet van Veelen (organisatie borrels). 

 
2. Ledenaantal  

 
In 2018 is het aantal leden gestegen van 175 naar 185 leden. 

 
3. Activiteiten voor leden 
 

De maandelijks ondernemersborrels in café Onder de Linden zijn goed bezocht. Er zijn ook een aantal 
bijzondere borrels gehouden in 2018: 

 
o Op 10 januari 2018 zijn we het WOC-jaar met de traditionele nieuwjaarsborrel begonnen, deze 

keer in de Grote Kerk in Wageningen. 
o Op zaterdag 16 juni 2018 heeft het WOC, samen met gemeente, WUR en SOW een speciale 

borrel gehouden in het stadhuis ter gelegenheid van 100 jaar WUR.  
o Op 5 september 2018 is er een borrel gehouden in Hotel de Wereld. 

 
Overige activiteiten in 2018: 

 
o Op 9 april 2018, tijdens het Business Event in Hotel de Wageningse Berg, zijn de Wageningse 

ondernemersprijzen uitgereikt.  
o Op 7 juni 2018 is voor de eerste keer een bijeenkomst gehouden met de W12, de 12 grootste 

werkgevers van Wageningen. In het Arboretum zijn de plannen van de nieuwe coalitie van het 
Wageningse gemeentebestuur besproken. 

o Op 4 juli 2018, tijdens de voorjaars-ALV in café Onder de Linden, hebben we afscheid genomen 
van de bestuursleden Willem Kuijsten en Casper Bijl. Als nieuwe bestuursleden zijn Toine van 
Veenendaal en Leo de Windt gekozen.  

o Tijdens de borrel op 4 juli 2018 is, naar aanleiding van de W12-bijeenkomst, een communiqué aan 
de gemeente aangeboden in het kader van het coalitieakkoord. Ook is de eerste revolving fund ter 
waarde van € 5.000 uitgereikt aan stichting Herstel Bergpoortbrug. N.B. Dit plan ligt voorlopig in de 
ijskast. 

o De najaars-ALV werd gehouden op 21 november 2018 in café Loburg. Na afloop was er een 
inspirerende lezing door Paul Rulkens, gevolgd door een buffet. 

 
4. Actualiteiten / Stand van zaken speerpunten 2018 

De speerpunten in 2018 waren: mobiliteitsmanagement, bedrijfsleven en politiek, duurzaamheid en de 
vitale binnenstad. Tijdens de bestuursvergaderingen hebben we bezoek gehad van externe partijen, 
zoals omgevingsmanager en projectmanager van het Waterschap Vallei en Veluwe. 

De bestuursleden hebben diverse bijeenkomsten bezocht en regelmatig gesproken met de lokale 
politici. In 2018 zijn ook de eerste plannen gemaakt om met beleidsambtenaren van de gemeente in 
gesprek te gaan. 

Voor actualiteiten en de stand van zaken speerpunten 2018 verwijzen we naar het verslag van de 
najaars-ALV 2018 op www.wocweb.nl. 

http://www.wocweb.nl/

