Verslag Algemene Ledenvergadering WOC, gehouden op woensdag 5 juni 2019 in
het Schip van Blaauw, Wageningen
Aanwezigheid bestuursleden:
Aanwezig: Sjirk Bijma (voorzitter), Mariëtte van Duin, Maarten Kessel, Leo de Windt
Afwezig met kennisgeving: Piet-Hein van Spanje (secretaris), Toine van Veenendaal
(penningmeester), Herbert Boon, Manon Franse (aspirant-bestuurslid)
Verslag: Annemarie Barbier (ambtelijk secretaris)
Aanwezige leden:
Er zijn, naast de bestuursleden, 26 leden aanwezig en 7 leden hebben zich afgemeld. De
presentielijst en de lijst met afmeldingen worden in verband met de privacy niet
gepubliceerd.
1. Opening en vaststelling van de agenda
Sjirk Bijma opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen stukken of mededelingen voor deze vergadering ontvangen.
3. Vaststellen verslag ALV 21 november 2018
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Jaarverslag 2018
Sjirk licht de activiteiten in 2018 toe aan de hand van het jaarverslag.
5. Financieel jaarverslag 2018
Aangezien penningmeester Toine van Veenendaal wegens ziekte afwezig is, licht Sjirk het
financiële jaarverslag toe.
De kosten zijn ruim € 8.000 euro hoger uitgevallen dan begroot, omdat het bestuur bewust
besloten heeft meer geld te investeren. Als reserve moet er ongeveer 1 jaar contributie in
kas blijven, dat is € 30.000, en aangezien het WOC veel meer geld heeft, is besloten meer
geld te besteden aan activiteiten voor leden. In 2018 is onder andere extra geld besteed
aan 100 jaar WUR en bijzondere borrels. De overige kosten liggen in lijn met de begroting.
Oeds de Kroon merkt op dat het afbouwen van de reserve wel hard gaat op deze manier.
Edwin van Rennes valt hem bij. Sjirk antwoordt dat de sponsorinkomsten € 2.500 lager
waren en dat eenmalig € 2.500 is bijgedragen aan WUR in het kader van het 100-jarig
bestaan, voor het ‘ondernemersweekend’ van 16 en 17 juni 2018.
Robert Frijlink vraagt zich af of dan de borrels zoveel meer moeten kosten, terwijl het
WOC ook zou kunnen kiezen voor structurele investeringen in de stad. Marjet van Veelen
geeft aan dat het aantal bezoekers van de borrels gestegen is van circa 50 naar 70-80,
wat ook navenant hogere kosten met zich meebrengt.
Er zijn verder geen vragen.
6. Bevindingen Kascommissie
Namens de Kascommissie, bestaande uit Simon Vink en Walter van Aken, neemt Walter het
woord. Hij laat weten dat de commissie de cijfers heeft bekeken en heeft geconstateerd dat
alles in orde was.
7. Verkiezing nieuwe lid Kascommissie
Robert van Twillert wordt het nieuwe lid Kascommissie naast Simon Vink.
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8. Voorstel decharge bestuur
Aan het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid.
9. Overzicht externe vertegenwoordiging bestuur 2019
Zie bijlage
10. Afscheid bestuurslid Piet-Hein van Spanje en verkiezen nieuwe bestuursleden:
Manon Franse en ?
Piet-Hein is helaas nog niet aanwezig en zal tijdens de borrel worden bedankt voor zijn
bijdrage aan het WOC. Manon Franse heeft al een tijd meegedraaid in het bestuur en wordt
met applaus gekozen als nieuwe bestuurslid Horeca.
Sjirk meldt dat er gesprekken gevoerd worden met kandidaten voor de vacature bestuurslid
kennisintensief. Het plan is dat een kandidaat een aantal maanden gaat meelopen na de
zomer, en in de najaars-ALV wordt gekozen.
11. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid, sluit de vergadering en nodigt de
aanwezigen uit voor de borrel.
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Bijlage:
Overzicht externe vertegenwoordiging bestuur 2019
•

Wageningen Werkt Duurzaam
Maarten Kessel

•

Stichting Ondernemersfonds Wageningen
Leo de Windt, Herbert Boon

•

Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV)
Maarten Kessel/Toine van Veenendaal

•

Ondernemersvereniging Business en Science Park Wageningen
(Piet-Hein van Spanje)

•

Koninklijke Horeca Nederland
Manon Franse (vanuit Horeca Wageningen)

•

Dijkdenkers
Mariette van Duin, Leo de Windt, Maarten Kessel

•

Snelle fietsroute Ede-Wageningen
Herbert Boon

•

Herstel Bergpoortbrug
(Piet-Hein van Spanje)

•

Klankbordgroep Rijnburg Rhenen
Albert Getkate (bijzonder vertegenwoordiger)

•

Klankbordgroep Beter Bereikbaar Wageningen
Albert Getkate en Leo Zwinkels (bijzonder vertegenwoordigers)
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