Verslag ledenbijeenkomst d.d. 24 september 2020 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 (zie bijlage 1).
Harry geeft een korte toelichting op het programma dat er als volgt uitziet:
o
o
o
o
o

Ontvangst
De officiële Algemene Leden Vergadering
Presentatie DB 2030 door Marc Hoedemakers, voorzitter VNO NCW ’s-Hertogenbosch
Vragen aan het Bestuur, discussie DB 2030 en ‘corona perikelen’
Lunch en ‘corona proof’ netwerken

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om online deel te nemen.

Algemene ledenvergadering
1.

Opening en vaststellen agenda

Harry opent de vergadering om 12.10 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststelling verslag d.d. 21 maart 2019

Het verslag van 21 maart 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Financiën, Theo Prevoo

Financieel verslag penningmeester en kascontrolecommissie, goedkeuring jaarrekening 2019, decharge
penningmeester
Theo Prevoo, penningmeester, geeft een toelichting op het financieel verslag 2019 (zie bijlage 2) en op de
ontwikkelingen omtrent de rentecertificaten. 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 er zijn geen verrassingen aangetroffen. Vanwege corona is de controle
pas 30 juni 2020 uitgevoerd. Theo leest het verslag van de kascontrolecommissie voor.
De kascontrolecommissie stelt decharge van penningmeester en bestuur voor (zie bijlage 3) en de vergadering
stemt hiermee in.
Harry bedankt Theo en de kascontrolecommissie voor hun inzet.
Benoeming kascontrolecommissie 2020
Wilbert Frieling en Martin Couvée hebben beiden aangegeven bereid te zijn aan te blijven als lid van de
kascontrolecommissie. De vergadering stemt hiermee in.
Vaststellen begroting 2020/2021
Theo geeft hier een toelichting op (zie bijlage 4). De vergadering stemt in met de begroting 2020/2021.
Er volgt een discussie over een eenmalige halvering van de contributie in 2021 als gebaar naar bedrijven die
het momenteel zwaar hebben. Er is een gezonde financiële reserve en eenmalige een lagere contributie
beperkt HTMT niet.
Het HTMT-bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2021 te halveren ten opzichte van dit jaar en de
vergadering stemt in volledig mee in.
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4.

Vooruitzicht 2020 en 2021 en peilen sociale behoeften en suggesties van leden

Richard Versluis stelt voor om de reserves te gebruiken om extra leden te werven.
Tijdens de laatste 3 schouwen is bij alle bedrijven op de terreinen geflyerd en de reactie hierop was nihil.
Robert Witlox: wat kunnen we bieden als vereniging? Verbinding is belangrijk. Hoe krachten te bundelen?
Harry geeft aan dat ideeën vanuit de leden bijzonder welkom zijn.
Eén van de doelstellingen van HTMT is de verbinding tussen onder meer bedrijven – gemeente – VNO.
Ook wordt informatie gedeeld met de leden; dit jaar vooral gericht op corona.
Afgelopen jaar hebben alle leden meerdere uitnodigingen ontvangen om het actief mee te denken over het
toekomstig beleid m.b.t. “Den Bosch 2030” .
Een paar jaar geleden is gestart met inloopborrels op-weg-naar-huis bij Café Treurenburg maar de opkomst
tijdens de 3e bijeenkomst was nihil.
Robert Witlox: meetings organiseren met aansprekende inhoud en informatie.
Harry: de ALV 2020 zou oorspronkelijk in maart bij Pentaparc plaatsvinden en de schouw in april bij Versluis
Kantoorinrichters. Beide activiteiten in combinatie met bedrijfspresentatie/-bezoek en netwerkborrel.
Jacqueline van Rumpt geeft aan dat puur een ALV vrij ‘droog’ is maar het 1-op-1 contact na afloop geeft –in
combinatie met bijvoorbeeld een activiteit of netwerkborrel– gelegenheid tot meer diepgang.
Maikel van Bussel: nu zijn contacten vanwege corona ook meer afstandelijk.
Harry zegt dat gezien het corona tijdperk er nu weinig fysieke contacten verschiet liggen.
Uitkomst peiling sociale behoeften van de aanwezigen:
o Schouw 2 november: starten bij een bedrijf en in groepjes over het terrein met evaluatie en netwerkborrel.
Richard Versluis biedt aan gastheer te zijn hetgeen in dank wordt aanvaard.
NB 28 september 2020: door de huidige aanscherping van corona maatregelen is de fysieke schouw
geannuleerd en vindt deze individueel plaats tussen 12-23 oktober.
o Kerstlunch 10 december: voorkeur voor een gezamenlijke, fysieke lunch in De Lachende Vis.
Het overzicht met activiteiten in 2019 treft u in bijlage 5 aan.

5.

Rondvraag en sluiting algemene ledenvergadering

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en Harry sluit de algemene ledenvergadering om 12.50 uur af
en bedankt de aanwezigen voor hun inzet en belangstelling en bedankt Mario en zijn team voor de gastvrijheid.
Aansluitend volgen de presentatie door Marc Hoedemakers, de vragen & discussies en serveert het team van
De Lachende Vis de lunch.
Bijlagen:

1.
2.
3.
4.
5.

Overzicht aanwezige en afgemelde leden en gasten
Financiële cijfers 2019, begroting 2020/2021
Verslag kascontrolecommissie 2019
Begroting 2020/2021
Sociaal Jaarverslag 2019/2020

Conceptverslag d.d. 15-1-2021 op website geplaatst door Ellen Luijks.
Definitieve versie goedgekeurd …. en …… op de site geplaatst.

Presentatie DB2030 door Marc Hoedemakers, voorzitter VNO NCW ’s-Hertogenbosch
Burgemeester Jack Mikkers heeft de stad, en tijdens Dé Nieuwjaarsreceptie 2019 ook ondernemers,
uitgedaagd om mee te denken over de toekomst van ’s-Hertogenbosch. Vanuit VNO NCW ’s-Hertogenbosch is
dit als bedrijfsleven (in gezamenlijkheid) opgepakt. Met enquêtes, bijeenkomsten en groepsdiscussies hebben
alle ondernemers uit de stad input kunnen leveren. Hieronder de link naar de visie die uit al deze sessies is
voortgekomen: ’s-Hertogenbosch 2030: Gastvrije stad – ondernemend verbonden door Data en Voeding
Het is een visie voor de langere termijn, iets waar we als stad in samenwerking met de regio naartoe moeten
gaan werken. Het is nadrukkelijk geen actieplan, samen moeten we de visie inhoud gaan geven. VNO NCW
hoopt jullie hier allemaal bij te kunnen betrekken in toekomstige sessies, want een sterk ’s-Hertogenbosch, in
een sterke regio, dat maken we samen.
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BIJLAGE 1 Overzicht aanwezige en afgemelde leden

Afgemeld (9 deelnemers)
Certitudo Capital Group BV
Colasit Holland BV
Destil BV
DSH Repair BV
FocusWerkt BV
FSS Security
Montakon
Olie&Zo Garage
VNO NCW 's-Hertogenbosch

Vincent
Martin
Patrick
Vincent
Ineke
Lex
Willem
Hans
Maurice

Herpen
Couvée
Aarts
Hermans
Lensen
van den Eng
Goes
van Ommen
Manders
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BIJLAGE 2 Financiële cijfers 2019
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BIJLAGE 3 Verslag kascontrolecommissie over 2019
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BIJLAGE 4 Begroting 2020 / 2021
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BIJLAGE 5 Sociaal Jaarverslag en activiteiten 2019/2020
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

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. De bevindingen zijn in mei per email
naar de leden verstuurd.
o O.a. veel verkeersbewegingen bij CBR
o Kruising/inrit met fietspad bij Afvalstoffendienst niet veilig
o Al met al netjes
15-3-19 overlijden wijkagent Turgay Aslan; meermalen actief deelgenomen aan KVO overleg
ALV 21-3-19 bij De Lachende Vis, 18 gasten (20 aanmeldingen), met onderwerpen:
o Toetreden nieuw bestuursleden Jacqueline van Rumpt en André van Helvoort
o BEC, Bossche Energie Coalitie, gebiedsgerichte aanpak door Laur Visser
o KVO
o MKB Datalab, toelichting door Marianne de Beer
Paaspop 9 april ondernemers avond Bosch breed in Schijndel
Schouw 24 september 2019 bij Colasit met 18 deelnemers. Boeiende presentaties van de brandweer “brandveiligheid
bij ondernemers’ en gemeente ‘klimaatadaptie en water’.
o O.a. veel verkeersbewegingen bij CBR
o Pallets en losse materialen buiten in opslag bij/naast panden
o Brandkranen niet altijd goed zichtbaar
Inloopborrel 30 oktober HTMT → Sligro netwerk bijeenkomst Bosch breed (via VNO NCW)
Presentatie 6 november Biogas en borrel bij Afvalstoffendienst is geannuleerd door samenloop omstandigheden
Kerstlunch 10 december 2019 bij De Lachende Vis met 28 gasten Maurice Manders over de toekomstvisie van Den
Bosch en Bas Janssen (Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Leefomgeving) over de stikstofproblematiek. Met 34
aanmeldingen. Ook leden van de wijkraad en buurtpreventie zijn uitgenodigd: contact kan geen kwaad, interactie is
okay en een kleine afstand in het kader van KVO is ook prettig.
Bestuursvergaderingen 2019 5x
o 27 februari 2019: meer stankoverlast waterschap/afvalstoffendienst → gemeente
o 19 maart → vervallen
o 23 mei 2019: kennismaking wijkraad. De wijk ervaart geluidsoverlast spoor, A2 en A59; bedrijfspanden vormen een
buffer. Ontsluiting Oostelijke/Zuidelijke Landweg met Groote Wielen en ontlasting van Larenweg
o 22 augustus 2019: leden werving blijft een uitdaging. Info Windmolens: eerdere nieuwsbrieven aan leden verstuurd,
kan iedereen naar wens zelf volgen
o 24 oktober 2019: verzoek vanuit VNO om bijdrage € 2.000 t.b.v. (vervolg) onderzoek toekomst Den Bosch 2030,
waar wil de stad staan. Alle leden van de 8 terreinen worden uitgenodigd input te leveren.
o 10 december 2019
Diverse bijeenkomsten van de KVO werkgroep.
o veel verkeersbewegingen met CBR en drukker bij Pentaparc + ABN-pand
o parkeren trucks en opleggers bij Scania (kantoren op een bedrijventerrein)
o overlast hangjongeren en lachgas/ballonnen etc. op meerdere locaties → politie en FSS controleren hier
a.
verkeerslus/draaipunt bij Hambakenwetering 19 nabij MSG en Cryo Solutions
b.
parkeerplaats bij De Lachende Vis, Empelsedijk 21
c.
doodlopende weg bij SPS, Zilverenberg/Kobaltweg/Maasoeverpad
o hard rijden: bij overlast zn. via noodverordening vanuit coronamaatregelen → politie

2020 tot en met heden, ALV
•
Dé Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2020 bij KW1C, Den Bosch breed;
•
Bestuursvergaderingen: 13 februari, 14 mei online, 11 juni online, 27 augustus online, (gepland: 29 okt.+10 dec.)
•
ALV bij Pentaparc op 23 maart → uitstel naar online 11 juni → uitstel naar heden 24-9-2020 live en online i.p.v.
‘ledenuitje’ op 24-9-2020
•
Schouw en bedrijfsbezoek bij Versluis 14 mei → geannuleerd vanwege corona
•
Juni: bel-ronde door bestuur naar de leden
Leden 1-1-2019 46x→ 1-1-2020 45x
Opzeggingen 6x
2019
MSG, Hambakenwetering 19
18-3-19 DHL
4-2-19 ADC Repro
1-2-19 Stap.nu
17-1-19 ABN AMRO CommFin
‘19/’20 Docucom

Nieuwe leden 5x
1-1-2020 Abato BV, Platinalaan 10, Daan Preijde
1-1-2020 Certitudo, Hambakenwetering 8e
1-1-2020 Nieuwenhuis BV, Hambakenwetering 22, Herbert Nieuwenhuis
27-8-19 Versluis Kantoorinrichters, Mangaan 4, Richard Versluis
14-3-19 Pat Kruger, Mangaan 6, Coert Kleijwegt
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