Notulen 10e ALV
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezigen:

Afgemeld:

donderdag 17 september 2015
20:00 – 22:30 uur
INoffice, Polanerbaan 13h
Rina Mulder, voorzitter (RM), Pim Moerenhout (PM), Brigitte de Veld (BdV),
Frido de Vries (FdV), Toine Hitzert (TH), Jolanda van der Spiegel, Raymond
Harmsen, Maaike Hoogenboom, Jan Slomp, Linda Oskam, Luc van Dam, Arthur
Dreissen, Daisy Busscher, Lucia Buijs, Paul Baas, Ine de Knoop, Hetty Stegeman
Kyra Lancee, Dinga van Driel, Ingrid Roose, Daniëlle Pels, Ans Kortekaas, Mikel
de Knegt, Marco Hollemans, Gonne-Marieke Kroon, Marieke Leentvaar, Els van
Veen, Ties Ratsma

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom op de ALV. Omdat we
hebben besloten nog maar één ALV te houden staan de jaarstukken 2014 maar ook de begroting en
jaarplanning 2016 op de agenda. De agenda wordt vastgesteld onder toevoeging van punt 6a,
benoemen van de Kascommissie en het afvoeren van punt 8 Belangen behartiging.
2. Notulen 9e Algemene Ledenvergadering d.d. 21 oktober 2014
- pag 1: taalfoutje, verassen moet zijn verrassen.
Er waren geen specifieke actiepunten uit de notulen van 21 oktober jl., maar sommige punten staan
niet op de agenda, maar worden nu besproken:
Punt: Bedrijvenregister
De vraag is nog steeds wat er mee te doen, er is menskracht nodig om er daadwerkelijk wat mee te
doen. Er zijn in de afgelopen weken een paar opties gekomen, waaronder een investering vanuit het
duurzaamheidsbudget. Het bestuur gaat dit onderzoeken en komt er in 2016 op terug.
Punt: Activiteiten
Dit jaar is in mei een enquête gehouden onder de leden; er wordt nu gewerkt met vragenkaartjes
voor de borrel (heeft geleid tot meer interactie en netwerkactiviteiten), verbetering van de
kennissessies is in gang gezet.
3. Jaarverslag 2014
De secretaris, Pim Moerenhout, heeft het jaarverslag gemaakt. 2014 was het jubileumjaar, met veel
activiteiten. Een unieke aangelegenheid dat we 5 jaar bestaan; niet elke ZZP-vereniging haalt dit.
Zooom timmert nog steeds aan de weg. Het ledenaantal eind 2014 stond op 132.
In 2014 zijn we begonnen met een nieuwe website, met daarbij de automatische nieuwsbrieven. In
2014 heeft ook de samenwerking met Platform-Z plaatsgevonden in de vorm van een thema-avond
bij de Rabobank.
Opmerkingen naar aanleiding van het Jaarverslag;
Er wordt een compliment gemaakt aan Ine de Knoop voor het mooie lustrumlogo.
Paul Baas heeft een vraag over het eigen risico dat is afgenomen. Het financiële jaarverslag zal nog
worden behandeld.
De vergadering keurt het Jaarverslag 2014 goed.

4. Financieel Jaarverslag 2014
Frido de Vries, penningmeester, geeft uitleg en toelichting op de cijfers. Op verzoek van de
kascommissie is er een extra subtotaal kolom, met aparte opbrengsten en uitgaven. Op 31-12-2014
was er een bedrag van €4.354 in kas, 1 debiteur van € 525is nog te betalen (kerstontbijt); er is een
eigen vermogen (EV) van bijna €4.000.
Paul Baas vraagt of er een doel is voor het EV. De penningmeester legt uit dat het voor armslag is en
om bijvoorbeeld een toekomstig lustrum te financieren. Doel was om dit jaar op €0 uit komen, maar
door sponsering was het niet nodig om alle reserves aan te spreken. Een goede ledenwerving (goede
sprekers, promotiefilm) kost ook extra.
5. Kascontrole
De kascontrole commissie bestaat uit Luc van Dam en Jan Slomp. Zij hebben op 3 april j.l. de controle
gedaan bij Frido. De administratie en banksaldi zijn gecontroleerd en er zijn steekproeven gehouden.
De administratie is kloppend, overzichtelijk en toegankelijk. Aantekening: De kasstromen van de 24
uur van Woerden (erop & eraf) en de BBQ waren niet inzichtelijk. Deze worden nu uitgesplitst in
ingekomen en uitgaande stromen.
De kascommissie adviseert de vergadering decharge te verlenen over het boekjaar 2014 en het
gevoerde beleid over 2014.
6. Besluit tot decharge van de ALV over het gevoerde beleid van het bestuur over 2014
Het advies voor decharge over het boekhoudjaar 2014 en het gevoerde beleid over 2014 wordt door
de vergadering met applaus aangenomen.
6a. Benoemingen Kascommissie
Luc van Dam heeft nu 2 jaar in de commissie deelgenomen en verlaat deze. Jan Slomp gaat nog een
jaar door. Er wordt gezocht naar een nieuw lid. Daisy Busscher wordt gevraagd en aanvaardt deze
benoeming.
7. Bestuurssamenstelling
Rina treedt per eind december af na 3 jaar voorzitterschap. Zij stelt zich niet meer beschikbaar voor
een volgende termijn. Ook Frido’s termijn loopt af; Frido heeft ondertussen personeel en zal Zooom
verlaten. Pim, Toine en Brigitte blijven in het bestuur.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. Toine Hitzert wordt per 1 januari 2016 de nieuwe
voorzitter. De komende maanden worden gebruikt voor een goede overdracht. Het bestuur geeft
aan veel vertrouwen te hebben in deze nieuwe voorzitter.
De vergadering is blij met de benoeming van de nieuwe voorzitter.
Daarnaast wordt er gezocht naar twee nieuwe bestuursleden om het bestuur aan te vullen.
Rina legt globaal de taken uit van een bestuurslid. Volgens de statuten moeten bestuursleden
benoemd worden in de ALV. Echter, er is nu maar één ALV per jaar. Het bestuur vraagt daarom een
volmacht om 2 bestuursleden te kunnen benoemen per 1 januari 2016 en zo het vacuüm op te
kunnen heffen.
De vergadering verleent de volmacht voor 2 nieuwe bestuursleden.
Hetty wil graag in elk geval een vrouwelijk bestuurslid erbij. Rina geeft aan dat dat afhankelijk is van
het aanbod. Er kan ook geschoven worden met taken binnen het bestuur.
Jan Slomp stelt zich kandidaat. Er zal met nog enkele leden gesproken worden.
Als Jan toetreedt tot het bestuur zal er een nieuw lid van de kascommissie gezocht moeten worden.
Er wordt ook een volmacht voor een nieuw lid voor de kascontrole commissie gevraagd door het
bestuur en gegeven door de vergadering.

8. Voortgang commissies
Er zijn nu 4 commissies op orde en werkzaam, deze zijn de basis van de vereniging en zeer waardevol
voor het bestuur. Dank vanuit het bestuur voor alle inzet van alle commissie leden!
- Activiteitencommissie
Alle activiteiten zijn dit jaar geregeld door Marieke Dik & Hetty Stegeman in samenwerking met
Brigitte de Veld en Rina Mulder. Marieke Dik is aftredend, na vele jaren inzet voor de activiteiten Cie.
We zoeken een nieuw lid. Hetty Stegeman houd een wervend verhaal over de act cie. In het lustrum
konden veel ideeën van de commissie worden uitgevoerd. Nadeel is de verhouding van opkomst
aantal leden ten opzichte van de uren die er in gestoken worden. Voor volgend jaar wordt er gekozen
voor minder bijeenkomsten, waardoor de opkomst per bijeenkomst mogelijk verhoogd.
Er is in het voorjaar een enquête gehouden onder de leden. De uitkomsten daarvan worden gebruikt
als input voor de bijeenkomsten van dit najaar en volgend jaar.
Lucia Buijs meldt zich voor de activiteitencommissie.
- Communicatiecommissie
De commissie bestaat uit Henk-Jan Verlinde, Ine de Knoop, Maaike Hoogendoorn en Linda Oskam.
Henk-Jan is aftredend en stopt met Zooom i.v.m. drukke werkzaamheden voor de US. Pim kan de
website werkzaamheden overnemen, andere taken (Twitter, etc.) kunnen worden herverdeeld.
Ook voor deze commissie is aanvulling nodig.
- Schorsing & ontzetting
Rina legt kort het doel van de commissie uit. Tot nog toe is er alleen een testcase behandeld. Het is
een commissie om achter de hand te hebben, voor advies bij probleemgevallen. Arthur Dreissen,
Therese Hoppenbrouwer en Jolanda van der Spiegel zijn nog steeds zittende.
- Kascommissie
De kascommissie is al behandeld.
- Ledenwerving
Vorig jaar is de opzet van deze commissie behandeld. Er zijn geen mensen voor gevonden en de
activiteiten zijn binnen het bestuur gehouden, zoals de strandballenactie.
Opmerkingen: Linda geeft het idee om de vacatures te communiceren, bijv. via Facebook en/of
website. Hetty geeft aan (tijdelijk) samen te willen gaan werken met de communicatie commissie
omdat er veel raakvlakken zijn.
- Activiteiten 2015
De nieuwjaarsborrel op het Kasteel was goed bezocht. Voor het ZZP Café hebben we succesvol
netwerkkaartjes en naamstickers ingevoerd. De enquête had een goede respons; er zijn veel
suggesties gedaan en ideeën voor thema-avonden. Deze zijn meegenomen in de planning voor 2016.
De kennissessies waren: Bedrijfsvoering (Financieel & Juridisch), Social Media (Gerrit Heijkoop),
Marketing (Daniëlle Pels & Marco Hollemans). De geslaagde BBQ was bij de Boerinn en als laatste
activiteit wordt dit jaar wederom het kerstontbijt gehouden, de locatie daarvan is nog niet bekend.
Opmerkingen: Linda vindt dat het uitnodigingen van niet-leden goed werkt.
Voor de Social Media sessie had Linda mensen gesproken, die een andere verwachting hadden: voor
sommigen was de bijeenkomst misschien iets te hoog gegrepen en was meer basis informatie
gewenst. Rina geeft aan dat het lastig is om het juiste niveau voor alle leden te bepalen.
Hetty: Misschien dat leden iets onderling kunnen organiseren om deze basis te bereiken. Rina geeft
aan dat reclame binnen Zooom niet kan. Gratis trainen kan, maar niet tegen een vergoeding. Een
idee is om een soort workshopavond te organiseren met verschillende social media (Facebook,

LinkedIN, Instagram, etc.). Een korte discussie volgt over betaling van sprekers, alleen als deze
'exceptioneel' zijn.
9. Jaarplan 2016
Brigitte geeft een korte uitleg: De frequentie van de borrels is verlaagd, dus 5 i.p.v. 6. Er zijn de
gebruikelijke nieuwjaarsborrel, BBQ, ALV, kerstontbijt en 3 kennissessie ‘s. Een aantal zaken uit de
enquête zal worden gebruikt. De data zullen op de site worden gezet.
Maaike vond de BBQ te kort, qua tijd. Dit mag volgende keer weer wat langer.
Linda vraagt of er weer een bijeenkomst komt in combinatie met een andere ZZP vereniging?
Rina geeft aan dat er een nieuwe vereniging komt in Alphen aan den Rijn, het zou leuk zijn om iets
samen te doen (voorjaar). Er is ook vorig jaar een sessie met een andere vereniging geweest. Er is
uitwisseling van informatie met andere verenigingen.
Nog toegevoegd kan worden de ‘24 uur van Woerden’; deze wordt gehouden op 20 en 21 mei 2016.
De vergadering stemt in met het Jaarplan 2016.
10. Begroting 2016 en stand van zaken tot nu toe
Frido: Het banksaldo is (op dat moment) ruim € 9.000. De begroting is gemaakt op basis van 125
leden en daarmee komt € 11.125 binnen. Voor de activiteiten is meer begroot voor de thema
avonden, te weten € 9225. Er is een extra bedrag opgenomen voor een promotie filmpje. Er blijft
€ 500 over als reserve. Representatiekosten zijn beperkt.
Ine geeft aan dat de begrote bedragen hoger zijn dan tot nu toe is uitgegeven. Frido geeft aan dat
het dan alleen kan meevallen. In dit jaar is het gelukt veel gesponsord te krijgen bij de ZZP-Cafe’s,
Maar mogelijk lukt dat niet altijd en dan heb je het bedrag wel nodig.
Linda: Is het idee om de sponsoren van borrels als Vrienden van Zooom op de website weer te
geven? Dit wordt opgepakt door het bestuur.
Tevens wordt aangevuld dat we dit jaar nog een adverteerder hebben gehad op de website
(EasyZZP).
De vergadering stemt in met de begroting 2016.
11. POVW
Rina en Toine zitten samen, namens Zooom, in het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden
(POVW) overleg. Toine geeft een toelichting. Het bedrijfslevenoverleg met de gemeente Woerden
bestaat al enige jaren en komt 1 à 2 per jaar samen. Het idee om dit meer vorm te geven, viel samen
met de wens vanuit de wethouder om een Economische Actieplan te hebben. De gemeente
Woerden nodigde het bedrijfslevenoverleg uit. In januari heeft er een brainstormsessie
plaatsgevonden. Dit heeft niet geleid tot een daadwerkelijk actieplan. Wel heeft het geleid tot de
oprichting van het Platform waarin alle ondernemersverenigingen van Woerden deelnemen. Dit
platform heeft regelmatig overleg en gaat in de komende maanden verder werken (samen met de
gemeente) aan de opzet van een Economisch Actieplan.
Zooom neemt deel aan dit overleg omdat onze leden gebaat zijn bij een goede economie en
economische activiteit in Woerden.
Voor geïnteresseerden zijn diverse stukken te downloaden vanuit de app ‘Gemeenteraad Woerden’,
Beleidsstuk Kloppend Hart.
Paul Baas merkt op dat het betrekken van de oppositie in het ondernemers platform positief kan
werken. Rina geeft aan dat POVW een overkoepelend orgaan is; onder onze leden kunnen we wel
een aantal raadsleden rekenen.
12. Rondvraag / Wvttk
Linda Oskam: Doen we iets met de beursvloer? Zooom neemt niet deel als vereniging, wel doen veel
leden mee.
Paul Baas geeft aan dat hij de synergie van Zooom mist. Dit zou bijvoorbeeld tot uitdrukking kunnen
komen met een smoelenboek. Hij is van mening dat er meer uit kan komen.

Pim antwoordt dat op je op de website nu ook een foto kunt uploaden. Bij de opmerking dat dit niet
zo makkelijk gaat, geeft hij aan dat hij dit zal nakijken.
Rina geeft aan dat ze van mening is dat er wel synergie is. Dit wordt ook door andere aanwezigen zo
ervaren. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering.
Hetty Stegeman: Doen we nog een stand op de Koeienmarkt. Rina antwoordt dat we wat laat waren
om dat dit jaar te doen. Voor de bemensing van zo’n stand heb je een behoorlijk aantal mensen
nodig. De stand zou dan als doel hebben naamsbekendheid en ledenwerving.
Jolanda geeft aan dat zij met een andere vereniging er al eens gestaan heeft en dat het moeilijk is om
mensen te enthousiasmeren op zo’n evenement.
Paul Baas: Is het bekend hoeveel ZZP'ers er in Woerden zijn, voor het benaderen van mensen?
Rina antwoordt dat er ongeveer 3.000 ZZP-ers geregistreerd zijn. Om deze adressen te krijgen bij de
KvK kost het ongeveer € 1,- per adres. Daarom is de keuze gemaakt om te werven de bladen en
Social Media.
Luc van Dam vraagt of we niet gewoon tevreden moeten zijn met een ledenaantal tussen 120 en
150? Rina antwoordt dat er veel verloop is (leden krijgen personeel, nemen weer een baan aan of
willen weer eens ergens anders lid van zijn). Om dat verlies te compenseren is een gestage groei
noodzakelijk.
Hetty Stegeman: In de afgelopen week is Frits Bugter overleden. Rina zegt toe de column die hij
schreef voor het lustrum nogmaals als eerbetoon op de blog-pagina te zetten.
13. Sluiting
Om 22:00 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor alle nuttige inbreng, waarmee
het bestuur weer verder kan.

