Half jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezigen:

Afgemeld:

dinsdag 25 oktober 2011
20.00 uur
INoffice, Polanerbaan 13B, Woerden
Jolanda van der Spiegel (voorzitter), Niels Baars, Rina Mulder, Marieke Dik,
Henry de Groot, Dinga van Driel, Thérèse Hoppenbrouwer, Ine de Knoop, Arthur
Dreissen, Dennis Maaswinkel, Marianne Mulder, Robert-Jan Cornet, Marianne
Checkley en Kyra Lancee (notulen)
Mikel de Knegt, Annebeth Bosman, Bart den Hollander, Maaike Hoogenboom,
Mees Westraten, Harald Lakerveld, Gonne-Marieke Kroon-Lamers

1
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur en heet de aanwezigen welkom. Tevens wordt de
agenda goedgekeurd en vastgesteld.
2
Notulen 2e algemene Vergadering d.d. 20 april 2011
De notulen van de ALV van 20 april jl. worden goedgekeurd en vastgesteld.
3
Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
Uit de vergadering van dinsdag 20 april jl. kwam als actiepunt naar voren dat de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement meer gedetailleerd gedocumenteerd moesten worden. Rina Mulder heeft beide
documenten onderzocht en heeft i.s.m. de notaris o.a. de volgende zaken aangepast/ toegevoegd/
anders verwoord:
- Juiste tenaamstelling
- Lidmaatschapscriteria (ingeschreven zijn bij KvK)
- Beëindiging van het lidmaatschap
- Quorum van goedkeuring van voorstellen op vergaderingen
- Social Media
Tijdens de vergadering zijn bovengenoemde zaken gesproken en zijn de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement door de aanwezigen goedgekeurd en aangenomen.
Het bestuur bedankt Rina Mulder voor haar inzet inzake deze actie.
4
Bestuursverkiezing en rooster van aftreden
Voor de uitbreiding van het bestuur van Zooom is men op zoek gegaan naar twee extra bestuursleden.
Hiermee komt het bestuur op een totaal van vijf bestuursleden waaronder de diverse functies verdeeld
worden. Mikel de Knegt en Rina Mulder zijn bereid gevonden zich kiesbaar te stellen als bestuurslid. Het
verzoek is dan ook aan de ALV om in te stemmen met de voordracht van de genoemde bestuursleden.
Deze aanstelling wordt door alle aanwezigen goedgekeurd en aangenomen.

Tevens is er ten behoeve van de continuïteit in het bestuur een rooster van aftreden opgesteld dat met
ingang van 2011 in werking treedt. Dit rooster wordt door alle aanwezigen goedgekeurd en vastgesteld.
Naam
Jolanda van de Spiegel
Niels Baars
Marieke Dik
Rina Mulder
Mikel de Knegt

datum aantreding
1 januari 2010
1 januari 2010
1 januari 2010
25 oktober 2011
25 oktober 2011

datum einde 1e termijn
1 januari 2013
1 januari 2012
1 januari 2013
1 januari 2015
1 januari 2015

Niels Baars heeft aangegeven om zich niet meer verkiesbaar te stellen na zijn 1e termijn, waarmee er een
vacature is in het bestuur voor de functie van secretaris.
5
Vaststellen rooster van aftreden commissies
Door het bestuur is er een rooster van aftreden voor de commissie leden opgemaakt. Dit rooster is
besproken met inachtneming van de volgende punten:
 Commissie PR
Maaike Hoogenboom ontbreekt in de lijst. Hier moet een datum
voor worden vastgesteld
 Commissie PR
Niels Baars zal zich verkiesbaar stellen voor 31 december 2011
 Commissie Belangenbehartiging
Jolanda van der Spiegel moet veranderd worden in Mikel de Knegt
 Commissie Belangenbehartiging
Joyce Bol kan zich weer herkiesbaar stellen
 Commissie Activiteiten
Bart van Vliet zal zich niet meer herkiesbaar stellen. Hierdoor is er
een vacature . Deze zal op de site worden geplaatst.
 Commissie Website & Social Media Is niet opgenomen in het overzicht omdat er onduidelijkheid
bestaat of deze onder de commissie PR valt. Het bestuur zal dit
uitzoeken (ACTIE). Thérèse Hoppenbrouwer en Niels Baars moeten
worden toegevoegd.
Voorgesteld wordt om meer openheid van zaken te geven in de vorm van een soort rapportage door de
diverse commissies. Er wordt besloten dat tijdens elke borrel een bepaalde commissie een kleine
(informele) update geeft over de activiteiten van de betreffende commissie (zeepkist) . (BESLUIT). Tevens
zal er een stukje op de site geplaatst worden (ACTIE).
Het bestuur zal een profielbeschrijving maken van de diverse taken van de commissies. (ACTIE)
Een nieuw rooster van aftreden zal voor de volgende ALV worden gemaakt en worden ingebracht.(ACTIE)
6
Benoeming commissie Schorsing en ontzetting
Met de vaststelling van de gewijzigde statuten wordt er tevens een commissie Schorsing en ontzetting
benoemd. Deze commissie zal op verzoek van het bestuur klachten onderzoeken over Zooom-leden en
het kan het bestuur adviseren over de eventuele te nemen maatregelen.
De commissie is samengesteld uit twee man en een vrouw met diverse kwaliteiten. Er is niet inhoudelijk
naar de persoonlijke beroepen (mediators/ coach) gekeken. Het bestuur stelt voor om Gonne-Marieke
Kroon-Lamers, Robert-jan Cornet en Arthur Dreissen hiervoor te benoemen.
Door de aanwezigen worden bovengenoemde commissieleden goedgekeurd en benoemd.
Het rooster van aftreden voor deze commissie zal in de volgende vergadering worden voorgesteld.
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7
Benoeming lid Kascommissie
De Kascommissie bestaat uit Kyra Lancee en Rina Mulder. Omdat laatstgenoemde toetreedt tot het
bestuur, kan zij niet langer deel uitmaken van de kascommissie. Hierdoor komt er een vacature vrij.
Tijdens deze ALV stelt Marianne Checkley zich kandidaat voor deze vacature, wat door de ALV wordt
goedgekeurd en aangenomen.
Tevens dient de naam veranderd te worden in Kascontrole commissie (ACTIE)
8
Bedrijvenregister ZZP Woerden (Thérèse Hoppenbrouwer)
In september 2011 is het bedrijven register live gegaan. Dit is een website waarop ZZP’ers zich digitaal
kunnen presenteren . De website is toegankelijk voor alle ZZP’ers van Woerden, dus ook voor niet-Zooom
leden. Op dit moment zijn er 40 ZZP’ers geregistreerd wat niet geheel naar verwachting is. De bedoeling
is dat alle Zooomleden zich voor 1 november geregistreerd hebben.
Hiervoor zal er nogmaals een (persoonlijke) email worden verzonden naar alle Zooom-leden met het
(dringende) verzoek of men zich wil inschrijven. Tevens zal het tijdens borrels en netwerkbijeenkomsten
onder de aandacht gebracht worden (en zullen er voorzieningen zijn zodat men zich ter plekke kan
registreren (ACTIE)
Financiën
Het project (ontwerp, bouw en live gaan) is door de Rabobank gesubsidieerd waarvoor het bestuur een
apart (financieel) bedrijfsplan heeft ingediend. Om het onderhoud, upgrades e.d te bekostigen is er een
aparte rekening door het bestuur van Zooom geopend waarop de ontvangen gelden voor deze website
worden gestort.
De registratiekosten voor het bedrijvenregister voor niet-Zooomleden zijn € 10,- . Dit bedrag is door het
bestuur in overleg met de Rabobank vastgesteld om het toetreden zo laagdrempelig te houden. Voor
Zooom-leden is het gratis en zal er een bedrag van € 10,- van elk lidmaatschap worden overgemaakt naar
deze rekening.
Aanpassingen
Tijdens de vergadering worden er al enkele voorstellen tot aanpassingen genoemd (vinkje voor Zooomleden / roulatie van de geregistreerden). Indien mogelijk zullen deze tezamen met andere aangeleverde
aanpassingen, worden meegenomen in de volgende versie.
9
Begroting 2012
De penningmeester presenteert de begroting aan de leden waarna de volgende zaken worden besproken:
 Notariskosten worden (nog steeds) gesponsord
 Het voorstel is om een groter bedrag voor de thema-avonden te budgetteren waardoor deze avonden
evt aangevuld kunnen worden met b.v. gastsprekers. Dit kan evt worden aangevuld vanuit de reserves.
 De contributie blijft wederom voor het jaar 2012 staan op € 84,Activiteiten
Tijdens de begroting zijn onderstaande opmerkingen/aanvullingen gemaakt over de activiteiten:
 Activiteiten voor 2012 zijn voor een deel ingevuld en staan op de site. Data zijn nog onbekend
 Voorstel is om de borrel ook op een ander tijdstip plaats te laten vinden en evt af en toe op een
andere locatie.
 Er is een verzoek gekomen om meer invulling geven aan de thema-avonden. De commissie zal hier
naar kijken. (ACTIE)
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10
Rondvraag / w.v.t.t.k.
Marianne Mulder: wil het bestuur complimenteren over de opbouw van de vereniging. Tijdens de
vergadering van 20 april. Jl. heeft zij diverse zaken aangedragen en Marianne vindt dat deze acties goed
zijn opgepakt en dat er goede structuur is gekomen. Het fundament is nu gelegd.
Dinga van Driel: wil ook graag het bestuur complimenteren over de werkzaamheden en waardeert alle
inzet.
Thérèse Hoppenbrouwer: hoe zit het precies met de Slag om Woerden.?
Na uitleg van Jolanda v/d Spiegel willen diverse leden zich aanmelden voor dit Woerdense bedrijvenspel
dat op donderdag 3 november zal plaatsvinden. Rina Mulder zal zorgdragen voor de aanmeldingen. Het
inleggeld (wat ten goede komt aan de CliniClowns en Careclowns) is door Zooom betaald.
Kyra Lancee: vraagt of er nog belangstelling is voor een Sinterklaasviering voor kinderen van Zooomleden?
Bij navraag blijkt er onder de aanwezigen niet veel animo voor dit idee te zijn. Marieke Dik zal evt. nagaan
via de site of er onder de resterende leden wel belangstelling voor is (ACTIE)

11
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst, inzet en enthousiasme en sluit de vergadering om
21.17 uur.

| ZOOOM ZZP Collectief Woerden|Postbus 399 |3440 AJ Woerden |0640138796
| informatie@zzpwoerden.nl |www.zzpwoerden.nl |KvK nr: 30273366

