Verslag ledenbijeenkomst d.d. 22 februari 2018 van Ondernemersvereniging
Bedrijvenparken High Tech Maaspoort & Treurenburg
Gehouden bij ABN AMRO Commercial Finance NV ~ Hambakenwetering 2 ~ 5231 DC ’s-Hertogenbosch
Het lunchbuffet wordt geopend door gastheer Dion van den Wijngaard en nadat iedereen heeft kunnen kiezen
uit vele (gezonde) lekkernijen, opent voorzitter Harry Emmen de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkomen.
De opkomst is met 25 aanwezigen (zie bijlage 1 voor de presentielijst) heel goed (en ruim hoger dan in 2017
met 16 deelnemers). Harry geeft een korte toelichting op het programma dat er als volgt uitziet:
o
o
o
o
o

Keurmerk Veilig Ondernemen – Recente ontwikkelingen door Willem Goes.
De officiële Algemene Leden Vergadering (ALV).
Visie op ontwikkelingen HTMT-gebied door Gustave Pol, accountmanager EZ Gemeente.
Presentatie “Kansen voor energiebesparing en duurzame energie” door Kinie Lont, Gemeente/BEC.
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.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Willem Goes vat kort de activiteiten van het laatste jaar samen: De studenten hebben een analyse (nul-meting)
gemaakt n.a.v. de enquête (april en mei 2017) en een definitief adviesrapport (november 2017) opgeleverd.
De werkgroep is uitgebreid met politie + brandweer + gemeente en is regelmatig bijeen gekomen sinds de ALV
in april 2017. Het gezamenlijke initiatief van meerdere partijen binnen KVO en ook de communicatie mèt en
medewerking vàn ondernemers op HTMT is van belang. “Voor en door en met elkaar”.
o
o

o

o
o
o

o

Veiligheidsanalyse 2017
 Samenvatting en Analyse;
Plan van Aanpak naar thema
 Beleving van (on)veiligheid
 Brandveiligheid en inbraak
 Fysieke staat bedrijventerreinen
 Communicatie
 Leden en niet leden;
Resultaten audit KIWA 20-02-2018
 Onder begeleiding van Stad & Co is het Plan van Aanpak opgesteld en heeft op 20 februari de audit
plaatsgevonden door KIWA. De auditor heeft de werkgroep verzocht het Plan van Aanpak en de
veiligheidsanalyse nog scherper en specifieker te stellen. Wat willen we bereiken? Wie is er bij
betrokken? Waar? Wanneer? Waarom? Etc.
 Overzicht taken/bevoegdheden matrix toevoegen
 Uitgangspunten voor doelstellingen benoemen in maatregelen-matrix
 Het ’waarom’, de gedachtegang, terug laten komen in de analyse;
Communicatie is doorlopend speerpunt;
Schouw eindigen met actiepunten (bijv. WIE maakt de elektriciteitskasten schoon);
Volgende stappen
 Werkgroep Meeting 09-03-2018
 Indienen laatste wijzigingen
 Verkrijging KVO-Keur midden maart 2018;
Definitieve versie/terugkoppeling dient ±15 maart bij auditor te liggen.

Willem attendeert de aanwezigen nogmaals op het bestaan van de BuitenBeterApp om het terrein schoon en
‘heel’ te houden. Er komt op korte termijn ook een signaleringskaart. Meldingen naar de werkgroep toe zijn ook
welkom.
Lex van de Eng (FSS) geeft aan zich graag in te zetten voor de KVO groep. Dit wordt met dank aanvaard.
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Algemene ledenvergadering
1.

Opening en vaststellen agenda

Harry opent de vergadering om 12.20 uur en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Voorstelronde (nieuwe) leden

De aanwezigen stellen zich kort voor.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

Ontvangen post wordt regelmatig naar de leden doorgestuurd. Vandaag is een uitnodiging ontvangen voor het
jaarevent van de ICT community ’s-Hertogenbosch (Avans, KW1C en gemeente) op 8 maart bij De Volksbank
met thema: Artificial Intelligence en met sessies zoals: ‘Wat kan ik met mijn data? ~ JADS MKB Datalab’, ‘Wat
doen bedrijven nu al in de dagelijkse praktijk?’). Uitnodiging wordt nog per email doorgestuurd.
Vanuit de aanwezigen zijn geen mededelingen.

4.

Vaststelling verslag d.d. 19 april 2017

Het verslag van 19 april 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Ellen.

5.

Financiën, Theo Prevoo

Financieel verslag penningmeester en kascommissie, goedkeuring jaarrekening 2017, decharge penningmeester
Het financieel verslag 2017 wordt uitgedeeld (zie bijlage 2) en toegelicht door Theo Prevoo, penningmeester.
Vragen kunnen ook achteraf nog gesteld worden.
De kascontrolecommissie (Wilbert Frieling/Charles River Laboratories en Jacqueline van Rumpt/Orgelmakerij)
heeft de administratie gecontroleerd en deze is netjes ingericht en er zijn geen verrassingen aangetroffen.
De kascontrolecommissie stelt decharge van penningmeester en bestuur voor en de vergadering stemt hiermee
in.
Harry bedankt Theo en geeft aan dat het een prettig gevoel als voorzitter is dat er goed op de penningen wordt
gelet. En ook dank aan de kascontrolecommissie.
Vaststellen begroting 2018
Er is een extra post opgenomen voor het verwijderen van de oude bewegwijzeringsborden op de terreinen.
Willem Goes geeft aan dat sommige borden wel goed aangeven waar je je bevindt. Ton ten Hacken: er zijn
borden met pijlen en er zijn straatnaamborden (doublures met de blauwe gemeente bordjes). Daarnaast is er
ook de 1000-tal nummering van de gemeente. Er volgt een discussie over de voor- en nadelen.
Harry: mogelijk blijven enkele markante borden (schoongemaakt!) staan  actie bestuur.
Het eigen vermogen bedraagt circa 3x de jaarcontributie. De begroting is conservatief opgesteld. Het bestuur
heeft als doel om 20 extra leden op 20-2-2020 bij HTMT op een dynamisch en groeiend terrein te hebben. Dan
zullen ook de inkomsten stijgen.
Benoeming kascontrolecommissie 2018
Wilbert Frieling en Jacqueline van Rumpt zijn beiden bereid in de kascommissie te blijven de vergadering gaat
hiermee akkoord.

6.

Bestuurswisselingen

Aftreden bestuursleden Pieter van Hagen & Dion van den Wijngaarden
Pieter en Dion hebben in december 2017 beiden aangegeven hun functies beschikbaar te stellen. Pieter
vanwege een nieuwe werk uitdaging buiten het gebied van HTMT per 1 januari 2018 en Dion maakt per 1 maart
2018 gebruik van een pensioenregeling.
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Harry vindt dit spijtig voor het bestuur maar is blij voor Pieter en Dion met de nieuwe ‘uitdagingen’. De
samenwerking met beiden was bijzonder prettig en HTMT heeft veel genoten van beider inbreng en
gastvrijheid. Ook speciaal dank aan Jolanda van Wezel voor haar inzet en support rondom bijeenkomsten bij
ABN AMRO Commercial Finance.
Dion vertelt met veel plezier de laatste circa 10 jaar zijn bestuursfunctie èn het KVO traject te hebben
uitgevoerd en wenst HTMT een actief samenzijn met elkaar, vooral met jonge(re) aanwas.
Pieter is circa 4 jaar lid van het bestuur geweest. De Afvalstoffendienst is relatief nieuw op het terrein en Pieter
heeft het samengaan van Treurenburg met HTM actief meegemaakt en vormgegeven. Hij vond de
samenwerking met veel ander soortige bedrijven aangenaam en interessant. Pieter: HTMT vervult een
belangrijke rol; niet alleen qua netwerken maar zeker ook qua belangenbehartiging (bijv. via KVO en VNO/
NCW). Ook op het gebied van sustainability/energie-gebruik liggen er volgens hem de nodige kansen.
Verkiezing bestuursleden
Harry nodigt een ieder van harte uit om deel uit te komen maken van het bestuur en bij te dragen aan de
vereniging. Deelname aan het bestuur leidt soms tot onverwachte ontmoetingen, inspirerende dwarsverbanden
en ‘korte lijntjes’ met gemeente. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd één van de bestuursleden voor
meer informatie te contacten; hetzij rechtstreeks, hetzij via het secretariaat (info@htmt.nu).

7.

Jaarverslag 2017

In 2017 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:






8.

Dé Nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2017 bij Avans, Den Bosch breed.
Ledenpartner activiteit ”Boschlogie” op 19 september 2017 bij D’n Boerderij met spreker Frans van Gaal en
diverse bestuursleden van de andere Bossche bedrijventerreinen.
Kerstlunch op 12 december 2017 bij De Lachende Vis met 24 gasten.
Bestuursvergaderingen op 26 januari 2017 (extra vergadering i.v.m. bestuurssamenstelling), 22 februari,
30 maart 2017, 22 juni en 7 september, 9 november 2017.
Diverse bijeenkomsten van de KVO werkgroep.

Profilering, missie & visie HTMT, Mario van Lith

Mario is sinds vorige jaar ‘nieuw’ in het bestuur. Hij heeft tijdens de Kerstlunch al een voorzet gegeven om de
vereniging een nieuwe, frisse uitstraling te geven en Mario is met het bestuur gekomen tot de slogan:
Samen energie uitwisselen door persoonlijk ondernemerschap!
Met als –het eerder geformuleerde- doel: 20 extra leden op 20-02-2020.
Tijdens de Kerstlunch is ook een enquête uitgedeeld aan de gasten. Hierop zijn slechts enkele reacties
gekomen dus dit vormt niet echt een graadmeter over ‘hoe verder’. Mario zal meer gebruik gaan maken van de
website. De privacy wetgeving is een mooi voorbeeld om via de site tot actieve benadering over te gaan. Ook
kennen veel MKB-ers niet (altijd) goed de weg binnen de gemeente en hier kan HTMT ook aan bijdragen.

9.

Rondvraag en sluiting

Willem Goes vraagt naar de ontwikkelingen bij SBB (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen ‘s-Hertogenbosch eo).
Lex van de Eng geeft hierop een toelichting. Hij is vanuit FSS betrokken bij het nieuwe raamcontract (1-3-’18?)
van SBB met G4S en FSS voor de collectieve surveillance op de Bossche bedrijventerreinen.
Er komen op de diverse terreinen nieuwe borden met telefoonnummers; rapportages worden gedeeld; de SBB
site wordt geüpdatet; FSS en G4S gaan gezamenlijk alle aangesloten bedrijven bezoeken en vervolgens ook
nieuwe bedrijven acquireren. Dit kan een goed moment zijn om tevens de betreffende
ondernemersverenigingen onder de aandacht te brengen.
Marc Hoedemakers geeft ook aan dat SBB aan een vernieuwingsslag toe was om tot een moderne en efficiënte
beveiliging te komen met samenwerking tussen beveiligers en koppeling van gegevens.
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Peter van Rumpt maakt graag van de gelegenheid gebruik om de leden en met name het bestuur te danken
voor de steun tijdens de doorstart van het bedrijf onder leiding van zijn zoon. Het eerste jaar is al positief
afgesloten. Wanneer t.z.t. de ‘rust’’ is weergekeerd is HTMT van harte welkom voor een bedrijfsbezoek.
Harry sluit de algemene ledenvergadering om 13.02 uur af en bedankt de aanwezigen voor hun inzet en
belangstelling. Het woord is vervolgens aan Gustave Pol, Kinie Lont en Marc Hoedemakers.

Visie op ontwikkelingen en toekomst op HTMT door Gustave Pol,
accountmanager EZ Gemeente
Sinds het vertrek van Frank Remmen als accountmanager in juni/juli 2017 heeft Berry Bruekers de contacten
tijdelijk waargenomen maar hij gaat per 1 april met pensioen en is vandaag helaas ziek. Gustave Pol is zomer
2017 bij de gemeente gestart als accountmanager en hij is het nieuwe aanspreekpunt voor HTMT.
De gemeente werkt aan het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Bij De Brand loopt bijvoorbeeld
het project ‘make over buitenruimte’; een rapport gemaakt door HAS afstudeerders over onder meer
waterhuishouding, verharding, parkeren, groen, energie(neutraal). Dit onderzoek is mogelijk ook interessant
en/of bruikbaar voor HTMT.
Bedrijven worden verplicht een A label te halen.
Op HTMT trekt de markt aan en er zijn diverse ontwikkelingen met bedrijven en panden. Het Blue Star Building
wordt getransformeerd tot wonen en er wordt onderzocht of er horeca op de begane grond kan komen. Meer
informatie volgt later. Harry verzoekt om tijdige informatiedeling vanuit de gemeente en inzicht in mogelijke
belemmering van uitbreiding door de huidige bedrijven vanwege de komst van woningen op/nabij het High Tech
park.

Kansen voor energiebesparing en duurzame energie door Kinie Lont, Gemeente/BEC
Kinie is door het bestuur uitgenodigd naar aanleiding van de presentatie op 1 februari van het HAS rapport van
De Brand. De gemeente heeft als doel om klimaatneutraal te zijn in 2050.
Via het BEC kan een energie check worden uitgevoerd waarbij snelle besparingskansen in beeld worden
gebracht en u laagdrempelig aan de gang kunt met energiebesparing, zie ook www.bosscheenergiecoalitie.nl.
•
•
•
•

Subsidie regeling van gemeente ’s-Hertogenbosch
Vanaf 1 feb 2018 t/m 31 dec 2019
Voor bedrijven, inwoners en VVE’s in ’s-Hertogenbosch
Voor bedrijven: bijdrage aan haalbaarheidsstudies
– Warmtekoude opslag (WKO) / verbetering rendement
– Zonnepanelen op grote daken
– Energiebesparing om kantoor naar energielabel A te verbeteren
– Energiebesparing in bedrijfsproces
– Organiseren van samenwerking
– andere maatregelen
– Bijdrage: 50% van de kosten, max. 10.000 euro per aanvrager.
U kunt de presentatie opvragen bij via het secretariaat (info@htmt.nu). Marc: er komt ook via VNO NCW
informatie welke door het HTMT secretariaat wordt doorgestuurd naar HTMT leden.
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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 ?/!
Marc begint met een spontane oproep aan de aanwezigen om series te overwegen hun kennis en kunde te
delen door toe te treden tot het HTMT-bestuur. Bestuursleden en ondernemers sámen kunnen tot ideeën
komen om business te laten groeien, verbeteren, versterken etc. Ieder kent zijn/haar eigen bedrijf maar
brainstormen met andere ondernemers kan energie geven en leiden tot nieuwe ideeën, verrijking van kennis en
verruiming van het blikveld.
De Bossche bedrijventerreinen/ondernemersverenigingen hebben financieel bijgedragen aan het rapport
Economische Kracht. Marc geeft een presentatie over ‘hoe nu verder’. Doel: het structureel creëren, delen en
toepassen van data voor de economische ontwikkelingen van ’s-Hertogenbosch.
Door samen informatie te delen kunnen we samen sterker en beter worden. Structureel gebruik van data bij
MKB bevorderen, zodat de productiviteit omhoog gaat, wat de economische leefbaarheid van ’s-Hertogenbosch
vergroot. MKB Datalab geeft de mogelijkheid tot korte afgebakende projecten van 40-80 uur uitgevoerd door
studenten van JADS onder supervisie van ervaren professionals/hoogleraren. Kosten € 2.500,--.
Willem Goes vraagt of de data voor ondernemers in Den Bosch c.q. de regio is. Marc: het betreft een regionaal
opererend initiatief. Een bedrijf dient wel eerst intern de data op orde te hebben voordat het geschikt is om te
delen.
Bart Bredenoord werkt veel met data maar ziet wel op tegen het delen hiervan i.v.m. vertrouwelijkheid. Marc
geeft aan dat koppeling van data veelal wel mogelijk is zonder privacy schending.
Martin Couvée heeft interesse in praktische voorbeelden waarop Marc er enkele geeft, maar er bestaat zeker
behoefte aan meer voorbeelden.
Harry: iedereen wordt uitgenodigd om een eerste stap te zetten, bijvoorbeeld naar het MKB Datalab. Hiervoor is
concrete belangstelling geuit van HTMT-ondernemers.
U kunt de presentatie opvragen bij via het secretariaat (info@htmt.nu).
NB: Meer weten over de mogelijkheden van het JADS MKB Datalab? Stuur dan een e-mail naar Ruud Sneep of
Daan Kolkman: info@jadsmkbdatalab.nl of via Maurice Manders (VNO) of het secretariaat (info@htmt.nu).

Harry bedankt Kinie, Gustave en Marc voor hun presentatie en uitleg en alle aanwezigen voor hun deelname.
Jacqueline vraagt welke bestuursfuncties open staan en Harry geeft aan dat ieder naar eigen interesse een rol
kan vervullen. Te denken valt aan veiligheid, evenementen, data, werving etc. De formele titels zijn voorzitter,
penningmeester en secretaris en ‘algemeen’ bestuurslid. Jacqueline wordt uitgenodigd voor de komende
bestuursvergadering ter verdere kennismaking en oriëntering.
Harry sluit de ledenbijeenkomst af om 14.00 uur onder dankzegging aan Dion en Jolanda voor de gastvrijheid
en hij wenst hen beiden een mooie toekomst.
Actiepunt

Het bestuur zal actie ondernemen op de huidige bebording (straatnaam/pijlen); markante borden handhaven
en schoonmaken of verwijderen.

Bijlagen:

1.
2.
3.
4.

Overzicht aanwezige en afgemelde leden en gasten
Financiële cijfers 2017, begroting 2018/2019
Verslag kascontrolecommissie 2017
Begroting 2018/2019

Conceptverslag d.d. 16-03-2018 op website geplaatst door Ellen Luijks.
Definitieve versie goedgekeurd …. en …… op de site geplaatst.
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BIJLAGE 1 Overzicht aanwezige en afgemelde leden

Afgemeld
1.
Charles River Laboratories
2.
FSS Security
3.
Gemeente College B&W
4.
Gemeente 's-Hertogenbosch
5.
Jos van de Wouw Advocaat
6.
Omron
7.
Omron
8.
Omron
9.
Omron
10. Politie, wijkagent
11. Stap.nu Re-integratie & Counseling
12. VNO NCW 's-Hertogenbosch

de heer
Wilbert
de heer
Frank
Burgemeester
de heer
Berry
de heer
Jos
de heer
Leon
de heer
Paul
de heer
Mark
de heer
Tim
de heer
Roy
mevrouw
Edith
de heer
Maurice
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Smit
Bruekers, ziek 22-2-18
van de Wouw
van Veghel
Sollewijn Gelpke
Zeegers
Foreman
Roy Otten
Idoe-Stap
Manders
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BIJLAGE 2 Financiële cijfers 2017
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BIJLAGE 3 Verslag kascontrolecommissie over 2017
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BIJLAGE 4 Begroting 2018 / 2019
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