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Aanwezigen
Bestuur
Jolanda van der Spiegel, Marieke Dik en Niels Baars
Leden
Kyra Lancee, Marianne Mulder, Rina Mulder, Ine de Knoop, Age Jonker, Thérèse
Hoppenbrouwer, René Vaillant, Ria Kemp-van Vliet, Arthur Dreissen, Keimpe Zwart, Marc
Rijnders.

Verslag
Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
De vergadering wordt om 19.30 uur door Jolanda geopend en de agenda wordt goedgekeurd
door alle leden.
Vaststellen van de notulen van de ALV van 26 oktober 2010
Het ALV-verslag van 26 oktober 2010 is goedgekeurd, op een opmerking na over het feit dat
in dit verslag niet alle namen van de aanwezige leden waren vermeld. Dit dient in het vervolg
wel volledig te gebeuren.

Commissies
Er zijn diverse commissies opgericht om het bestuur te ondersteunen in haar activiteiten. Zo
is er een evenementencommissie, PR-commissie, activiteitencommissie, kascommissie en
een commissie belangenbehartiging in het leven geroepen.
Online plaatsen jaarstukken
Door enkele aanwezige leden is geopperd om de jaarstukken en conclusies in het vervolg
(door middel van een beveiligingscode) op de website van Zooom te plaatsen zodat deze
documenten door de leden ingezien kunnen worden.
Financieel jaarverslag
Ria Kemp heeft de financiële administratie verzorgd en Gerrit Tuls heeft het financieel
jaarverslag opgesteld. Er is op dit moment € 1500,- spaargeld in kas dat als reserve zal
worden gehouden om eventuele tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.
Bedrijvenregister
De aanvraag voor het sponsorgeld is inmiddels ingediend en goedgekeurd door het
Rabobank Dichtbijfonds. Dit sponsorgeld is bedoeld voor het oprichten van een
bedrijvenregister.
Marianne is van mening dat er minder goed gecommuniceerd is over de plannen rondom het
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opzetten van een bedrijvenregister en zij zegt het jammer te vinden hoe zij moet toezien dat er
al een akkoord is zonder dat er vooraf is overlegd met de leden.
Daarnaast vindt zij het onduidelijk dat in de begroting wordt gesproken over een zogenaamd
'groen boekje' waarmee de indruk wordt gewekt dat er een boekje zal worden gedrukt ter
profilering van de leden, echter het betreft het een online en geen papieren bedrijvenregister.
Zooom leden hebben de mogelijkheid zich gratis bij het bedrijvenregister aan te sluiten en
overige ZZP-ers in Woerden kunnen betaald lid worden.
Rina vraagt om een gedetailleerd plan van het bedrijvenregister, waarop Thérèse met akkoord
van het bestuur heeft aangegeven een gedetailleerd projectplan te zullen gaan opstellen.
Verslag kascommissie
Het financiële jaarverslag is na correctie van enkele kleine onjuistheden officieel goedgekeurd door
Rina en Kyra. Zij concluderen hiermee dat de penningmeester haar werkzaamheden goed heeft
uitgevoerd en adviseren de vergadering decharge te verlenen.
Vaststelling contributie voor 2011
De contributie is wederom vastgesteld op € 84,Decharge bestuur voor algeheel en financieel beleid
Er wordt door de leden decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 2010. .
Huishoudelijk Reglement
Op verzoek van Marianne en Rina heeft Niels hen voorafgaand aan deze vergadering het
huishoudelijk reglement toegestuurd. De opmerkingen die Marianne had naar aanleiding van het
inzien van het huishoudelijk reglement zijn hier inmiddels in verwerkt.
Rina geeft aan het huishoudelijk reglement niet gedetailleerd genoeg te vinden. Jolanda stelt
hierop voor het huishoudelijk reglement binnenkort samen met Rina nader aan te vullen.
Rooster van aftreden
Marieke heeft aangegeven te willen aftreden in haar functie als penningmeester. Het bestuur
dient hiervoor uitgebreid te worden, waardoor Marieke niet per direct kan aftreden. Voor het
benoemen van nieuwe bestuursleden moet een extra Algemene Ledenvergadering worden
ingelast. Het bestuur kan dan intern de taken opnieuw verdelen. Jolanda zal samen met Rina om
de tafel gaan zitten voor het nader uitzoeken van de regels rondom een herverkiezing. Tot die
tijd zal Marieke aanblijven als penningmeester.
Marianne geeft aan dat zij in het huishoudelijk reglement graag een rooster van aftreden zou zien
waarin duidelijk af te lezen is op welk moment elk lid van een commissie is aangetreden en volgens
planning zal aftreden.

Beleidsplan 2011
Jolanda zal voor het doornemen van de ledenadministratie binnenkort met Ria om de tafel gaan
zitten.
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Dit jaar zullen de Marketing- en PR-werkzaamheden worden opgepakt door Ine de Knoop en
Wijnand Simons.
Opheffing ZZP vereniging Montfoort Oudewater
De ZZP vereniging Montfoort Oudewater is sinds kort opgeheven en Zooom heeft aangegeven
dat de leden van deze vereniging van harte welkom zijn zich aan te sluiten bij Zooom. Echter zijn
de bestuurders van deze opgeheven vereniging uitgesloten van lidmaatschap.
Aanbestedingskalender
Joyce Bol en Ronald de Jong zijn als commissie belangenbehartiging op bezoek geweest bij ZZP
B.V. waar zij meer te weten zijn gekomen over dit project waarbij de gemeente Amersfoort haar
opdrachten uitbesteedt aan ZZP-ers. Er zal de komende tijd gekeken worden naar de eventuele
toepasbaarheid van dit concept in de gemeente Woerden.
Genomen Besluiten 1. Nieuwe datum ALV
De extra ingelaste ALV zal plaatsvinden op 25 oktober 2011.
2. Contributie
De hoogte van de contributie is akkoord bevonden.
3. Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement zal nog nader worden besproken.
4. Gedragscodes en voorwaarden
Er zal nog nader gesproken worden over het opstellen van eventuele gedragscodes binnen ZZP
verenigingen, het vaststellen van regels en voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om
aangemerkt te mogen worden als ZZP-er en duidelijk vast te stellen wanneer iemand ZZP-er af is.
5. Kascommissie
Tijdens de ALV op 26 oktober 2011 zal de kascommissie opnieuw worden gekozen.
Rondvraag
Age Jonker vraagt zich af of Zooom zich niet zodanig moeten profileren dat zowel de gemeente
Woerden als de Kamer van Koophandel niet meer om een samenwerking met ons heen kunnen.
De commissie Belangenbehartiging besteedt op dit moment veel tijd en aandacht aan het
zoeken naar de mogelijkheden van een samenwerking met de gemeente Woerden.
Thérèse wil namens Marianne Checkley graag de complimenten aan het bestuur overbrengen
voor hun inzet en behaalde resultaten.
Sluiting
Jolanda sluit om 20.58 uur de vergadering.
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