Notulen 7e Algemene Ledenvergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezigen:

Afgemeld:

dinsdag 22 oktober 2013
20:00 – 22:00 uur
INoffice, Polanerbaan 13H, Woerden
Rina Mulder (voorzitter), Linda Koers (notulen), Mikel de Knegt, Frido de Vries, Henry
de Groot, Linda Oskam, Femke Rodenburg, Jolanda van der Spiegel, Ans Kortekaas,
Elias Bom, Jolande Vinke, Jan Slomp, Sander Goethals, Agnes Oen, Niels Baars,
Therese Hoppenbrouwer, Hetty Stegeman, Mees Westrate, Albert van Bezooijen,
Alice Rosema, Alice Abrahamse, Peter de Knegt, Marieke Dik, Dinga van Driel, Bianca
Mocking, Henk Jan Verlinde, Gonne-Marieke Kroon-Lammers, Maaike Hoogeboom,
Ine de Knoop en Arthur Dreissen.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
De agenda wordt besproken en vastgesteld zoals rondgestuurd.
2. Notulen 6e Algemene Vergadering d.d. 11 april 2013
De notulen van de vorige vergadering worden besproken en zonder tekstuele of andere op- of
aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
Actiepunten uit de notulen van 11 april jl.
- Meedoen aan de Slag om Woerden. Het bedrag van deelname (E 550,-) is een fors bedrag voor
de vereniging. De Kascommissie heeft gevraagd hier naar te kijken. Het bestuur heeft besloten
een eigen bijdrage te vragen van de deelnemers van € 25,-. Volgend jaar kan dit misschien nog
een keer verhoogd worden naar E 50,-. De vertegenwoordiging komt later aan de orde.
- Toelichting op al dan niet BTW- plichtig te zijn van Zooom. Frido de Vries geeft aan dat het op
jaarbasis om een klein bedrag gaat en veel werk en onnodige complexiteit met zich meebrengt.
Het bestuur heeft besloten dit niet door te voeren.
Tijdens de vergadering wordt een presentatie getoond waarin de volgende onderwerpen worden
besproken:
- Modeavond op 2 oktober was een succes. Vooral het betrekken van de mannen middels de
inzet van de Barbier is voor herhaling vatbaar.
- Thema avonden en borrels. Er wordt gevraagd om de avond te laten rouleren. De borrels
rouleren al. Thema-avonden zijn in principe op donderdag. Het is altijd lastig om het voor
iedereen passend te maken. Een vaste avond geeft ook duidelijkheid.
- BBQ op laatste avond vakantieweek. Om mensen in de gelegenheid te stellen de familieavond
bij te wonen is een uur eerder gestart.

3. Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden
Bestuurslid

Functie

Rina Mulder
Mikel de Knegt

Voorzitter (1-1-13)
Alg. bestuurslid,
Commissie communicatie
Secretaris,
activiteitencommissie
Penningmeester,
Kascommissie
Alg. bestuurslid,
Cie. Belangenbehartiging,
Cie. Schorsing en
Ontzetting

Kyra Lancee
Frido de Vries
Linda Koers

Datum
aantreden
01-01-2012
01-01-2012

Datum einde
termijn
01-01-2015
01-01-2015

01-04-2012

01-04-2015

01-01-2013

01-01-2016

01-01-2013

01-01-2016

Vacature(s)
Kyra geeft haar bestuursfunctie op ivm drukkke werkzaamheden.
Het bestuur heeft een aanmelding gekregen van Sander Goethals en Jos van Dam is ook bereid in
het bestuur plaats te nemen. Het bestuur stelt voor de officiële benoeming per april 2014 in te laten
gaan. Tot dan functioneren ze als aspirant-bestuurslid. Ondanks statutaire verplichting van een
oneven aantal bestuursleden wordt er voor gekozen dit tijdelijk niet te doen.
De ALV stemt in met dit voorstel.
De nieuwe (aspirant) bestuursleden worden van harte welkom geheten in het bestuur.
4. Voortgang commissies
Belangenbehartiging
- De werkzaamheden van de commissie hebben duidelijker vorm gekregen het afgelopen jaar.
Er zijn diverse kortingsregelingen afgesproken, de exposure van Zooom is toegenomen (De
bedrijvendag, RPL-FM, Ondernamen).
Communicatie
- Zooom heeft inmiddels een vaste pagina in Ondernamen.
- MdK vraagt de leden om toevoegingen of het ontbreken van uitingen Twitter en Linkedin te
melden bij hem.
- Er wordt gevraagd of er in de uitnodigingsmail een directe link naar het aanmelden kan
worden opgenomen. Dit staat al op de wensenlijst. Ine de Knoop en Maaike Hoogeboom
willen graag een nieuwe termijn aangaan.
Activiteiten
- Deze commissie is na de vorige ALV uitgebreid met Hetty Stegeman. De commissie is echter
bepaald niet overbezet. Als er extra inzet van leden nodig is worden mensen gevraagd op
projectbasis en dat loopt goed.
Schorsing en ontzetting
- Gonne-Marieke Lamers wil haar lidmaatschap van de commissie beëindigen. Robert Jan
Cornet heeft zijn lidmaatschap van Zooom opgezegd en is daarmee ook geen lid van de
commissie meer. Arthur Dreissen wil doorgaan.
Voor de invulling van de twee ontstane vacatures melden Jolanda van der Spiegel en Thérèse
Hoppenbrouwer zich aan, waarvoor dank.
Kascommissie
- De Commissie is op orde. Mees Westrate en Luc van Dam doen de controle over 2013.

5. Bedrijvenregister ZZP-Woerden
Tijdens de bedrijvendag heeft de officiële opening van het bedrijvenregister plaatsgevonden. Met
circa 80 deelnemers heeft de dag 12 nieuwe leden opgeleverd.
Nu is het zaak het register in de markt te zetten, waarbij het doel tweeledig is. Bedrijven kunnen
Zooom vinden en ZZP-ers (een potentieel van ca. 3000 bedrijven) kunnen zich inschrijven.
RM vraagt om input van leden om manieren waarop we deze promotie in gang kunnen zetten.
Er worden diverse voorstellen gedaan zoals:
- een twitter campagne, mogelijk via een apart aan te maken Twitter account waarop links naar
bijvoorbeeld Linkedin worden geplaatst.
- de plaatsing van het logo op je eigen bedrijfswebsite,
- via de vaste pagina in Ondernamen
- adressen kopen bij Kvk en daarop een selectie uitvoeren.
Sander en Elias melden zich om een en ander uit te zoeken mbt adressen KvK.
Het bestuur neemt deze input mee naar de volgende bestuursvergadering.
6. Zooom in project
De grijs- groene loper is al ingeburgerd. Vanwege de diversiteit van de leden lijkt het heel goed
een projectteam samen te stellen, waardoor aan opdrachtgevers een totaal pakket aangeboden
kan worden. Zooom in project, geïnitieerd door Jos van Dam is een mooi voorbeeld hiervan.
RM is bezig een HR samenwerking op te zetten. Aanleiding is de gewijzigde regelgeving van het
UWV waardoor het niet langer mogelijk is als ZZP-er als job-coach op te treden, daarvoor moet je
met minstens 2 full-timers zijn.. Met een samenwerkingsverband tussen Zooom-leden kan aan
deze eis voldaan worden.
Deze samenwerkingsverbanden zijn een uitdrukkelijke uitnodiging aan de leden om elkaar als
mogelijke samenwerkingspartners te zien in plaats van concurrenten en elkaars kennis te
benutten en in te zetten
7. Website
Voortgang, bezoekersaantallen
- Bij het live gaan in januari zijn er redelijk veel hits geteld. Daarna liep het bezoek wat terug
maar vanaf de vakantieperiode is er weer een stijgende lijn te zien. Overall gezien zijn het
redelijk goede cijfers.
Advertenties
- Sponsoring is een veelvoorkomende wijze van het genereren van inkomsten geworden. Het
bestuur heeft de voorkeur voor een beperkt aantal reclame-uitingen, waarbij de
overzichtelijkheid van de site gewaarborgd wordt. Of de inkomsten moeten bestaan uit
(gedeeltelijke) sponsoring van activiteiten van Zooom of de betaling van een vast bedrag per
advertentieperiode. Hierover zal verder nagedacht en besloten moeten worden.
Agnes doet het voorstel een ‘ZZP Nederland in het klein’ op te zetten, waarbij je als lid op de
site van Zooom advies/informatie kunt vinden over bepaalde zaken die waar de ZZP-er
behoefte aan heeft. Dit punt zal worden meegenomen naar het bestuur en de commissie
Belangenbehartiging.
De meningen van de vergadering zijn verdeeld. Adverteren op de website kan, maar dan wel
‘smaakvol’ en niet te veel. De extra inkomsten zijn wel een voordeel. Er wordt voorgesteld te werken
met een termijn (bijv. 3 maanden) en niet aantal hits.
Het bestuur zal dit verder uitwerken.
8. Activiteiten 2013 – opzet activiteiten lustrumjaar 2014
De activiteiten van de afgelopen periode zijn goed bezocht.
Voor dit jaar staat er nog een aantal op de kalender:

Activiteiten 2013
Borrel thema-avond ‘bij Jacob’
Bij Jacob gaat het om de verhuur van flexibele (in ruimte en tijd) verhuur van kantoorruimte aan
ondernemers. Met Zooom-leden als doelgroep vindt er op 6 november as. van 17.00 tot 19.30 de
maandelijkse borrel plaats. Vanaf 17.00 uur kan het gebouw bekeken worden, waarna om 18.00
uur de officiële opening door Zooom plaatsvindt. Om 18.00 uur volgt een lezing door Arjan Erkel.
De bijeenkomst is ook voor niet - Zooom leden toegankelijk.
De Slag om Woerden vindt plaats op 21 november as.
Elias Bom en Femke Rodenburg melden tijdens de ALV aan ter completering van het (top)team.
Het voltallige team bestaat nu uit Rina Mulder, Jos van Dam, Elias Bom, Femke Rodenburg en Luc
van Dam. Van de deelnemers wordt een bijdrage van €25 gevraagd om de druk op de
verenigingskas iets te verlichten.
Kerstontbijt
Dit vindt plaats op vrijdag 13 december op/in het stadhuis van Kamerik en start om 8.45. Hetty
geeft aan dat (kerstboom)versierders van harte welkom zijn. Uitleg aan nieuwe leden met
betrekking tot het Zooom kerstpakket volgt op een later tijdstip.
Stg Dovenschool Madurai
Het project ligt te stil, dus er wordt nu een meet en match georganiseerd om de zaak vlot te
trekken. Jolanda van der Spiegel biedt aan deze kar aan te willen gaan trekken.
Activiteiten 2014
In principe wordt de reguliere kalender aangehouden.
RM vraagt om input voor thema- avonden waaronder een avond met een politiek tintje in
verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen. MdK zet hiervoor nog een oproep op
Twitter.
In het najaar zal een groot feest georganiseerd worden vanwege het 1e lustrum van Zooom.
Sponsorgelden zijn welkom (en noodzakelijk).
De 24 uur van Woerden komt er weer aan. Ook dit jaar doen we mee met een team, het bestuur
roept een teamcaptain op zich te melden. De eerste bijeenkomst staat volgende week gepland.
De nacht vindt plaats op 9 en 10 mei 2014.
9. (en 10.) Discussie
Aansluiting bij landelijke belangenbehartiger
- De commissie Belangenbehartiging heeft dit uitgezocht en gesproken met PZO, MKB
Nederland en ZZP Nederland. Geen van de verenigingen verleent kortingen voor een
verenigingslidmaatschap.
De ALV gaat akkoord met het voorstel van het bestuur geen aansluiting te zoeken.
- Intern kan er wel gewerkt worden aan kennisverbreding zoals het bekend maken welke
leden waarvan lid zijn. Zij kunnen dan aangeven welke nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden.
- Tevens zal geïnventariseerd worden wie waarvan lid is.
Uitbreiding werkgebied
- Wil Zooom de statuten wijzigen om ondernemers uit de omliggende gemeenten in staat te
stellen lid te worden van Zooom? Jolanda stelt voor eerst te inventariseren hoe het met de
(soortgelijke)verenigingen in de omgeving staat.
Thérèse ziet de kracht van Zooom juist in het Woerdense karakter ervan.
- Het bestuur zal het voorstel van Jolanda bespreken. Afhankelijk van de bevindingen kan dan
een actieve werving in gang gezet worden. Daarnaast kan voor nu een ontheffingsclausule
worden gemaakt, voor de tot nu toe enkele ondernemer die graag lid wil worden.
- De vergadering stemt ermee in leden van buitenaf toe te staan lid te worden, waarbij het
Woerdense karakter van de vereniging behouden blijft (we blijven de activiteiten doen in/om
Woerden).

11. Begroting 2014
Frido de Vries geeft aan de hand van een rondgedeeld overzicht inzage in de begroting.
Het bestuur overweegt een verhoging van de contributie tot ca. €90. Met een groeiend ledenaantal
en druk bezochte activiteiten nemen de kosten voor de vereniging toe.
12. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Henri de Groot stelt voor de burgemeester uit te nodigen voor het lustrum.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor de levendige en actieve inbreng.

