Notulen 5e Algemene Ledenvergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezigen:

Afgemeld:

dinsdag 23 oktober 2012
20:00 – 21:00 uur
INoffice, Polanerbaan 13b, Woerden
Jolanda van der Spiegel (voorzitter), Rina Mulder, Mikel de Knegt,
Frido de Vries, Dennis Maaswinkel, Arthur Dreissen, Thérèse
Hoppenbrouwer, Raymond Harmsen, Marianne Checkley, Henry de
Groot, In de Knoop, Moniek Bos, Linda Koers, Niels Baars, Arjan
Huizinga en Kyra Lancee (notulen)
Gonne-Marieke Kroon, Dinga van Driel, Mees Weststate, Marieke Dik
Robert-Jan Cornet, Sjon van der Veen, Hetty Stegeman en Erik Jan
Hagoort

1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.07 uur en heet iedereen welkom.
De agenda wordt besproken en wordt vastgesteld.
2.
Notulen 4e Algemene Vergadering d.d. 17 april 2012
De notulen van de vorige vergadering worden besproken en worden zonder op- of
aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
Tijdens de vergadering wordt een presentatie getoond waarin de volgende onderwerpen
worden besproken:
3.
Huishoudelijk reglement
Er worden enkele veranderingen en tekstuele aanpassingen in het huishoudelijk reglement
besproken. “Bij toetredening na 1 juli is 50% van de contributie verschuldigd en bij aanmelding
na 1 november is uitsluitend de contributie voor het komende verenigingsjaar verschuldigd.”
De veranderingen worden door de ALV goedgekeurd en aangenomen.
4.

Financiële zaken
In de begroting voor het jaar 2013 zijn geen subsidies meegenomen omdat dit nog niet
bekend is. Er wordt geprobeerd om deze aan te vragen, maar dit is zeer moeilijk.
Het ledenaantal is het grootste deel van de inkomsten en dus van groot financieel belang. .
Hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden Zooom heeft om leuke informatieve dingen te
doen.
Het bedrag voor uitgave aan PR/ Reclame is gering, maar op dit moment kan daar niet meer
geld aan worden besteed.
Voor het lustrum (2014) wordt er geld gereserveerd.
Voor het bedrijvenregister is er maar 1 externe betalende, in het jaar 2013 zal dit verder
worden uitgebreid.
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Bij 2 leden is voor het innen van contributie over 2012 de hulp van een incassobureau
ingeschakeld. Na diverse aanmaningen heeft het bestuur het nodig gevonden om tot deze
maatregel over te gaan. Het bestuur vindt het namelijk belangrijk dat iedereen aan zijn/haar
betalingsverplichting voldoet en wil hiermee dan ook een signaal afgeven aan de leden die
wel op tijd betalen. Hiermee zijn alle contributies over het jaar 2012 betaald.
Voor de thema-avonden is er iets meer geld gereserveerd dan dit jaar omdat we kwaliteit
willen leveren hetgeen geld kost. Ook krijgen we meer bezoekers waardoor de drank kosten
e.d. hoger zijn.
BBQ was dit jaar voor het eerst met een eigen bijdrage en met een opkomst van 40 personen
goed bezocht. Een eigen bijdrage zal volgend jaar wederom worden gevraagd.
Vaststellen contributie
Vanuit het bestuur wordt voorgesteld om de contributie voor het jaar te handhaven op € 84,-.
In deze moeilijke tijden is dit een bedrag wat een lid zich kan veroorloven. Beter is het om meer
leden erbij te krijgen dan om de contributie te verhogen.
De ALV stemt in met het bedrag van de contributie, waarmee het wordt vastgesteld op € 84,-.
5.
Protocol informatie en reclame
Enkele maanden geleden is er een email gestuurd met daarin de adressen van alle leden in de
CC (i.p.v. BCC). Hierdoor zijn veel leden ongevraagd benaderd voor allerlei zakelijke
aanbiedingen. Het bestuur heeft hier veel vragen over gekregen en heeft een protocol opgesteld
met daarin hoe om te gaan met dit soort zaken:
Alleen website adressen op Zooom website
Email aan alle leden in BCC
Informatie / reclame via Linkedin groep
Aanbiedingen en kortingen via het bestuur.
6.

Bestuursverkiezing en rooster van aftreden

Bestuurslid

Datum

Datum van aftreden

Jolanda van der Spiegel
Marieke Dik
Rina Mulder
Mikel de Knegt
Kyra Lancee

01-01-2010
01-01-2010
25-10-2011
25-10-2011
17-04-2012

01-01-2013
01-01-2013
01-01-2015
01-01-2015
01-01-2015

Jolanda van der Spiegel en Marieke Dik hebben beiden aangegeven dat zij willen stoppen met
hun bestuurstaken. Jolanda zal na deze vergadering als lid verder gaan en niet meer als
voorzitter. Marieke zal haar functie per 1 januari 2013 neerleggen. Rina, Mikel en Kyra zullen tot
1 januari 2015 aanblijven.
Linda Koers en Frido de Vries hebben zich beschikbaar gesteld als bestuurslid en stellen zich
tijdens de vergadering voor.
De vraag aan de ALV is om in te stemmen met de voordracht van Linda Koers en Frido de Vries
en ze te benomen tot bestuursleden.
Deze aanstelling wordt door alle aanwezigen goedgekeurd en aangenomen. Het bestuur heet
hen van harte welkom.
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Beleid 2010-2012
De scheidende voorzitter geeft een presentatie over het beleidsplan en de doelen die ze zich als
voorzitter van Zooom had gesteld over de afgelopen 3 jaar. Ze geeft daarin aan dat de zowel de
doelen van 2010 en 2011 gehaald zijn.
Zo zijn bijvoorbeeld de bestuurstaken goed verdeeld, zijn er commissies opgericht, is de
ledenadministratie goed op orde en is Zooom een serieuze gesprekspartner voor de Gemeente
en KvK. Ook zijn de doelstellingen van 75 leden (2010) en 100 leden (2012) gehaald.
Op dit moment heeft Zooom 115 leden, hetgeen nog 10 leden te weinig is voor de doelstelling
van het jaar 2012 (= 125 leden). Daar is een leuke actie voorbedacht die later in de presentatie
nog zal worden uitgelegd.
Tevens verteld de voorzitter dat de term”samen staan we sterk” zeer van toepassing is op
Zooom. Ze geeft aan dat indien bv een Zooomlid ziek is, deze zich gesterkt voelt in alle
berichtjes, attenties e.d. van alle leden. Het’ samen staan we sterk,’ en ‘als ZZP’er ben je niet
alleen ‘ wordt hier aan alle kanten waargemaakt.
Ine de Knoop uit haar waardering naar de voorzitter toe voor haar inzet en toewijding, wat door
alle aanwezigen van de ALV wordt ondersteund.
Tijdens de Nieuwjaarsborrel van 8 januari zal er officieel afscheid genomen worden van Jolanda
en Marieke.
7.

Voortgang commissies

Commissie
Commissie Activiteiten
Commissie Belangenbehartiging

Commissie Communicatie
Website
Commissie Communicatie
PR
Kascontrolecommissie
Commissie Schorsing en ontzetting

Leden
Marieke Dik
Dennis Maaswinkel
Mikel de Knegt
Ronald de Jong
Henry de Groot
Thérèse Hoppenbrouwer
Niels Baars
Ine de Knoop
Maaike Hoogenboom
Marianne Checkley
Mees Weststate
Arthur Dreissen
Gonne- Marieke Kroon
Robert-Jan Cornet

Tijdens de volgende ALV zal er een rooster van aftreden worden getoond  ACTIE
8.
Bedrijvenregister
Intern is er veel met het bedrijvenregister gedaan, maar extern nog niet. Dit zal tijdens de
ZZP-dag die in het voorjaar zal plaatsvinden gaan gebeuren.
Vanuit de leden wordt de vraag gesteld of met het bedrijvenregister al successen zijn behaald.
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Enkele leden geven aan dat zij wel benaderd zijn vanwege het bedrijvenregister maar niet dat er
veel werk is uit voortgekomen. Thérèse Hoppenbrouwer zal nakijken wat de bezoekfrequentie
van de site is. Dit zal worden teruggekoppeld in de nieuwsbrief  ACTIE
Tevens wordt er gevraagd hoe het komt dat er maar de helft van de leden gebruik maakt van
het bedrijvenregister. Thérèse Hoppenbrouwer legt uit dat in het verleden er alles aan gedaan is
om mensen in te laten schrijven (bij borrel inschrijven, e-mails naar leden, nieuwe leden krijgen
direct wachtwoord etc.) maar dat dit niet wil helpen. Zij geeft aan dat indien leden niet actief
zijn op social media, deze waarschijnlijk ook niet actief zijn in het bedrijvenregister.
Brainstormsessie
Tijdens een brainstormsessie eerder dit jaar zijn er diverse acties naar voren gekomen om
Zooom beter bekend te maken. Een daarvan is een ZZP-dag organiseren. Deze zal in
samenwerking met de Rabobank in het voorjaar plaats vinden.
Tevens zal er ook een ledenwerfactie plaatsvinden, waar in november mee gestart zal worden.
Het betreft een “Message in a Bottle” waarin een flyer van Zooom zit. De bedoeling is dat deze
aan ZZP’ers worden uitgereikt. Gekeken zal worden of leden van Zooom, met behulp van het
adressenbestand van de KvK, deze fles bij een ZZP’er in de buurt in de brievenbus kunnen doen.
Ine de Knoop is bereid gevonden om een leuk ontwerp te maken. Er zullen ongeveer 100 stuks
gemaakt worden. Op de borrel van 7 november zal het bestuur haar leden vragen om deze uit te
delen. Hiermee zal geprobeerd worden om de doelstelling van 125 leden te halen.
Raymond Harmsen stelt voor om de flesjes tijdens de eerstkomende OKW uit te delen. Voorstel
is om deze bij Zooom (INoffice) te laten plaatsvinden. Het bestuur zal dit voorstel verder
bekijken.  ACTIE
9.
Activiteiten 2013
De activiteiten voor het jaar 2013 worden besproken. Het format is ongewijzigd omdat uit
ervaring blijkt dat dit goed werkt en veel leden trekt.
10 borrels (zowel binnen INoffice als extern)
4 thema avonden
BBQ
Kerstontbijt
Meet & Match
Tevens wordt er gekeken naar nog andere activiteiten zoals; modeavond, herhaling cursus
reanimatie e.d. Dit zal af afhankelijk zijn van de interesses van de leden.
Alle leden worden gevraagd indien ze nog leuke ideeën hebben voor activiteiten, dit door te
geven aan het bestuur.
10.
Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Het bestuur heeft een ingekomen stuk van Dennis Maaswinkel ontvangen wat wordt
voorgelezen tijdens ALV. De aanwezigen leden ondersteunen het geschreven stuk en bedanken
het bestuur voor hun inzet.
Jolanda van er Spiegel geeft aan Rina Mulder een “oefen- voorzittershamer” zodat zij kan
oefenen tot de officiële overdracht op 8 januari. Zij wenst Rina veel succes met de komende
bestuursperiode.
11.
Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.05 uur.
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