Verslag ledenbijeenkomst d.d. 21 maart 2019 van Ondernemersvereniging
Bedrijvenparken High Tech Maaspoort & Treurenburg
Gehouden bij Café De Lachende Vis, Empelsedijk 21, 5235 AD Empel
Voorzitter Harry Emmen opent de bijeenkomst om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom en Harry geeft een
korte toelichting op het programma dat er als volgt uitziet:
o
o
o
o
o

Bossche Energiecoalitie (BEC) en gebiedsgerichte aanpak door Laur Visser, projectontwikkelaar
De officiële Algemene Leden Vergadering
Keurmerk Veilig Ondernemen
MKB Datalab, laatste ontwikkelingen
Lunch en netwerken

Het lunchbuffet wordt geopend door gastheer Mario van Lith en vervolgens krijgt Laur Visser het woord.

Bossche Energiecoalitie (BEC) en gebiedsgerichte aanpak door Laur Visser,
projectontwikkelaar
Bossche energiecoalitie (BEC) werkt aan verduurzaming bedrijventerreinen
De Bossche Energiecoalitie bestaat momenteel uit 57 bedrijven en organisaties. Het doel is om de CO2-uitstoot
in 5 jaar met 25% te reduceren. Dit doen ze door energie te besparen en duurzaam op te wekken. Zij willen een
voorbeeld zijn voor andere bedrijven in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
BEC heeft een Projectontwikkelaar en Energieontwikkelaar tot haar beschikking.
De Projectontwikkelaar geeft onafhankelijk advies, voorlichting over duurzame oplossingen, wetgeving en
subsidies. Daarnaast is hij sparringpartner voor bedrijven in het identificeren van individuele
verduurzamingsmogelijkheden.
Laur komt met diverse praktische voorbeelden waarbij ook samenwerking tussen bedrijven een goede optie kan
zijn. Er vindt een levendige discussie plaats.
Het BEC kan ook helpen met het upgraden naar label C. Zie ook de site van Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland https://www.rvo.nl/.
De Energieontwikkelaar ondersteunt een gezamenlijk plan van bedrijven op een bedrijventerrein. Het
BEC draagt dan de kosten van het onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid. In 2019 wil BEC
tenminste één plan van een Bosch bedrijventerrein ondersteunen en een technisch en financieel realiseerbaar
project afleveren voor realisatie door marktpartijen.
BEC nodigt HTMT uit een gezamenlijk plan in te dienen.
BEC kiest het plan met de grootste impact en realiseerbaarheid. Zie ook https://bosscheenergiecoalitie.nl.
Wilt u meer informatie over het BEC? Contact het HTMT secretariaat (Ellen) voor het telefoonnummer van Laur.

Algemene ledenvergadering
1.

Opening en vaststellen agenda

Harry opent de vergadering om 12.45 uur en de aanwezigen staan een moment stil bij het onverwacht
overlijden van wijkagent Turgay Aslan. Vanuit het KVO was er regelmatig en plezierig contact met Turgay.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Voorstelronde (nieuwe) leden

De aanwezigen stellen zich kort voor.
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3.

Mededelingen en ingekomen stukken

Ontvangen post en uitnodigingen worden regelmatig via nieuwsbrieven naar de leden doorgestuurd en op de
website vermeld. Vanuit de aanwezigen zijn geen mededelingen.

4.

Vaststelling verslag d.d. 22 februari 2018

Het verslag van 22 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Ellen.

5.

Financiën, Theo Prevoo

Financieel verslag penningmeester en kascommissie, goedkeuring jaarrekening 2018, decharge penningmeester
Theo Prevoo, penningmeester, deelt het financieel verslag 2018 uit (zie bijlage 2) en geeft hier een toelichting
op. Project KVO is een grote post en dit is ook inclusief ondersteuningsuren van het secretariaat. Er zijn geen
vragen. Vragen kunnen desgewenst ook achteraf nog gesteld worden.
De kascontrolecommissie (Wilbert Frieling/Charles River Laboratories en Martin Couvée/Colasit Holland BV)
heeft de administratie gecontroleerd en deze is netjes ingericht en er zijn geen verrassingen aangetroffen.
De kascontrolecommissie stelt decharge van penningmeester en bestuur voor (zie bijlage 3) en de vergadering
stemt hiermee in.
Harry bedankt Theo voor de goede bewaking van de financiën. En ook dank aan de kascontrolecommissie.
Vaststellen begroting 2019/2020
Theo geeft hier een toelichting op (zie bijlage 4). De vergadering stemt in met de begroting 20919/2020.
Benoeming kascontrolecommissie 2019
Wilbert Frieling en Martin Couvée hebben beiden aangegeven bereid te zijn aan te blijven als lid van de
kascontrolecommissie. Harry stelt voor een derde lid te benoemen als reserve en Ineke Lensen (FocusWerkt
BV) biedt zich aan. De vergadering stemt in met deze samenstelling.

6.

Bestuurswisselingen

Verkiezing bestuursleden Jacqueline van Rumpt en André van Helvoort
Zowel Jacqueline als André hebben na de ALV 2018 bij het bestuur aangegeven interesse in een bestuursfunctie te hebben en ‘draaien’ sindsdien enthousiast mee in het bestuur.
Het bestuur draagt Jacqueline en André met plezier voor als nieuwe bestuursleden.
Beiden stellen zich kort voor aan de aanwezigen. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld.
De vergadering stemt per acclamatie in met de benoeming van zowel Jacqueline van Rumpt als André van
Helvoort als bestuurslid.
Harry schetst in het kort het functioneren van het bestuur. Er vinden circa 5 à 6 bestuursvergaderingen per jaar
plaats (van 1½ à 2 uur). Er is aandacht voor (nieuwe) bedrijven, ledenwerving, ontwikkelingen binnen de stad
op het gebied van o.a. vestiging, verkeer en vervoer, belangenbehartiging, gesprekspartner zijn van de
regionale en Bosch brede overheid (o.a. via direct contact met gemeente en VNO/NCW), één lid is actief op het
gebied van KVO, en netwerkbijeenkomsten voor leden.
Ook input vanuit de HTMT leden is welkom.

7.

Jaarverslag 2018, vooruitzicht 2019

In 2018 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden.
•
•

Dé Nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2018 bij Avans, Den Bosch breed.
ALV 22-2-18 bij ABN ARMO Commercial Finance, 25 gasten, met onderwerpen:
o
KVO
o
Visie ontwikkelingen toekomst door Gustave Pol, account manager gemeente
o
Kansen voor energiebesparing en duurzame energie door Kinie Lont, gemeente/BEC
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Discussie: Waar staan wij één jaar later met het rapport “Wat is de Economische Kracht van de regio
's-Hertogenbosch in 2025” met VNO NCW ’s-Hertogenbosch voorzitter Marc Hoedemakers. ‘Driven by
data – connecting business’, wat heb je eraan? Ondernemers in the lead?! Door Marc Hoedemakers .
o
Afscheid Dion van den Wijngaard en Pieter van Hagen
Inloopborrel 12 april: opkomst nihil
KVO certificaat 24 mei uitreiking op stadhuis
Schouw 27 september bij JNV
Inloopborrel 31 oktober HTMT → Sligro netwerk bijeenkomst Bosch breed (via VNO NCW)
Kerstlunch op 11 december 2018 bij De Lachende Vis met 28 gasten.
Bestuursvergaderingen op
o
25 januari 2018,
o
29 maart 2018 met kennismaking beoogd bestuursleden Jacqueline en André,
o
24 mei 2018 ingelast inzake KVO + werving + ledenactiviteiten
o
11 juli ipv 5 juli
o
13 september ipv 6 september
o
25 oktober 2018
o
11 december 2018, kennismaking Marianne de Beer en Tineke Kemperman (gemeente)
Diverse bijeenkomsten van de KVO werkgroep.
Ongeluk Treurenburg 9-10-18 bij Afvalstoffendienst; gevaarlijke in/uitrit ook bij schouw vermeld.
Raamovereenkomst Interpolis/Rabobank KVO korting verzekeringspremie; dank aan inzet Willem Goes
Entreeborden van SBB beveiliging worden via SBB nog voorzien van HTMT logo
o

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

2019 tot en met heden, ALV
• Dé Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2019 bij Avans, Den Bosch breed; 1x entree per lid vergoed
• Avondschouw 13 februari 2019 met 13 deelnemers, voornamelijk het KVO team
• 15-3-19 overlijden wijkagent Turgay Aslan
Save the date 2019
• 18 april Paaspop (zie site)
• 5 september ledenactiviteit
• 24 september schouwen netwerkborrel
• 7-11 oktober week vande veiligheid (SBB)
• 10 december Kerstlunch
Leden per 1-1-18 47x en per 1-1-2019 46x
Opzeggingen

• Jansen de Jong
• Stichting Lareb
Nieuwe leden
• Focus Werkt BV, Ineke Lensen
Harry geeft aan dat er meerdere interessante thema’s spelen in 2019:
• BEC, energie en duurzaamheid
• Veiligheid / KVO
• Datascience, informeren, innoveren
• Hoe gaan wij als HTMT onze leden behouden en nieuwkomers binden om mee te denken aan de toekomst
van de HTMT terreinen
Erika vraagt hoe leden kunnen worden getriggerd om naar de bijeenkomsten te komen. Helaas is dit voor het
bestuur ook een vraag. Er worden activiteiten op verschillende tijdstippen georganiseerd (lunch/einde middag).
De schouw bij JVN had een goede opkomst: goede locatie + goed introductie van een bedrijf + een activiteit.
Ineke: bij de vereniging in Waalwijk is het bestuur gaan bellen naar leden ‘Waarom zien wij u nooit? Bent u de
juiste contactpersoon?’ Vanuit de gemeente wordt een bedrijf dat zich in hier nieuw vestigt niet ontvangen en/of
geïnformeerd over de ondernemersverenigingen.
Harry geeft aan dat nieuwe leden altijd welkom zijn tijdens HTMT ledenbijeenkomsten. Het bestuur is echter ook
niet altijd op de hoogte van nieuwe bedrijven.
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Keurmerk Veiling Ondernemen (KVO)
Schouw 27 september 2018 bij JNV
Harry geeft aan dat een schouw een interessante en boeiende rondgang over de terreinen is, waarbij je “met
andere ogen” naar het gebied kijkt. Met aandacht voor onder meer verkeersveiligheid (ook fietsers en
voetgangers), inbraak-/brandveiligheid (staan er bijv. pallets tegen/nabij het pand), verloedering, zwerfafval,
graffiti, verlichting, bewegwijzering, groenvoorziening openbare ruimte en bij bedrijfspanden, onkruid,
parkeervoorzieningen, etc. etc. Al schouwend over het terrein wordt ook gebruik gemaakt van de
BuitenBeterApp om meldingen direct aan de gemeente door te geven.

MKB Datalab, laatste ontwikkelingen door Marianne de Beer, accountmanager
Economie & Energie Gemeente
Marianne de Beer geeft een uitleg over het MKB Datalab. Hert Bossche MKB is van harte uitgenodigd om hier
aan mee te doen. Het is een uitdaging voor wie denkt dat data nog een “ver-van-mijn-bed-show” is. Het is niet
alleen voor grote en ICT bedrijven.
Harry: de vertaalslag naar de ‘kleine bakker’ is inmiddels wel gemaakt. Jacqueline geeft dat aan zij het project
ook is gestart. Zij had weinig idee wat het nut voor hun Orgelbouw bedrijf was maar er zijn bijv. diverse
koppelingen tussen excelsheets gemaakt en een vertaalslag van data naar bedrijfsvoering en informatie.
Eind september/begin oktober vindt de 2e Data week Den Bosch plaats.

8.

Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en Harry sluit de algemene ledenvergadering om 13.30 uur af
en bedankt de aanwezigen voor hun inzet en belangstelling en bedankt Mario en zijn team voor de gastvrijheid.
Er rest nog tijd voor netwerken.
Bijlagen:

1.
2.
3.
4.

Overzicht aanwezige en afgemelde leden en gasten
Financiële cijfers 2018, begroting 2019/2020
Verslag kascontrolecommissie 2018
Begroting 2019/2020

Conceptverslag d.d. .02-09-2020 op website geplaatst door Ellen Luijks.
Definitieve versie goedgekeurd op 24 september 2020 en 24 september 2020 op de site geplaatst.
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BIJLAGE 1 Overzicht aanwezige en afgemelde leden
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BIJLAGE 2 Financiële cijfers 2018
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BIJLAGE 3 Verslag kascontrolecommissie over 2018
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BIJLAGE 4 Begroting 2019 / 2020
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