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JAARVERSLAG 2021 ONDERNEMERSVERENIGING MKB ZEVENAAR 

Zevenaar, april 2022 

INLEIDING 

MKB Zevenaar is de ondernemersvereniging in de gemeente Zevenaar. Met de kernwoorden 

“Vermaken” “Verbinden” en “Versterken” als leidraad, staat de vereniging voor de belangen van de 

aangesloten ondernemers. 

BESTUUR 

Het bestuur is tien keer in vergadering bijeengekomen (fysiek en online). Daarnaast voert de 

voorzitter regelmatig overleg met collega voorzitters van de omringende MKB-verenigingen en 

Lindus; het “Voorzittersoverleg”. 

In het bestuur hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.   

Het rooster van aftreden van de bestuursleden: 

 

Bestuursfunctie kan voor een periode van 3 jaar uitgevoerd worden en men kan zich 2 x herkiesbaar 

stellen. De maximale bestuursperiode is 9 jaar. 

FUNCTIE NAAM AANTREDEN AFTREDEN HERKIESBAAR 

    Statutair Bereid 

Voorzitter Eef 
Booltink 

7-2017 als vice voorzitter 
4-2019 als voorzitter 

 
7-2023 

 
Nvt 

 

Secretaris Paul 
Tolboom 

8-2020 secretaris 8-2023 Nvt  

Penningmeester Evelien 
Jansen 

4-2015 
Herkozen 4-2018 

 
4-2024 

Nvt 
 

 

Alg. Bestuurslid 
(PR cie.) 

Manon 
Kummer 

4-2016 
Herkozen 4-2019 

 
4-2022 

ja 
 

ja 

Alg. Bestuurslid 
(Belangen cie. 

Nico 
Peters 

7-2017 
Herkozen 7-2020 

7-2023 Nvt  

Alg. Bestuurslid 
(activiteiten cie.) 

Eddy 
Witjes 

10-1-2018 als secretaris 
en vanaf 8-2020 alg. 
bestuurslid 

1-2024 Nvt  
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SPONSOREN 

De Rabobank Arnhem e/o heeft MKB Zevenaar in 2021 voor de laatste keer gesponsord.  

Het sponsorbedrag bedroeg € 3.000,= inclusief btw. In de begroting van 2022 zal hiermee rekening 

worden gehouden.  

 

Om de vereniging draaiend te houden zijn we aangewezen op de diensten van onze commissie- en 

bestuursleden. Allen doen dit uiteraard vrijwillig maar als “tegenprestatie” heeft het bestuur 

besloten de logo’s van de bedrijven onder de rubriek sponsoren op te nemen op onze website. 

BIJEENKOMSTEN 

De doelstelling van de vereniging omvat onder meer het organiseren van bijeenkomsten voor haar 

leden. De bijeenkomsten zijn deels informatief maar hebben vooral een netwerkfunctie. 

De activiteitencommissie is belast met de organisatie van deze bijeenkomsten en komt acht tot 

tienmaal bij elkaar voor overleg. 

Hoewel het streven is om per jaar een tiental bijeenkomsten te organiseren, is dat als gevolg van 

Corona en het stilvallen van activiteiten ook het afgelopen jaar niet gelukt.   

Uitgangspunt ten aanzien van het organiseren van activiteiten is dat plaats en locatie zoveel als 

mogelijk gekozen binnen de gemeente Zevenaar, waarbij bij de keuze ook rekening gehouden wordt 

met een geografische spreiding en de aangesloten horecaleden. 

In 2021 hebben we 10 activiteiten georganiseerd, waarvan 4 fysieke bijeenkomsten en 6 online 

bijeenkomsten.  Er zijn geen leden voor leden avonden georganiseerd.  

De georganiseerde activiteiten: 

De gemeente praat ons bij (16-2-2021) 

Workshop social media (23-2-2021) 

Workshop zakelijk tekenen (4-3-2021) 

Liemers Vitaal (18-3-21) 

Op naar online resultaat (7-4-21) 

Algemene Leden Vergadering met magisch tintje ( 19-4-21) 

After Lockdown BBQ (15-7-21) 

Fietstocht met Doorn Bikes ( 16-9-21) 

Hans Kazan (6-10-21) 

Chocolade ontdekkingsreis (2-11-21) 

 

JUBILEUM 

Nadat in 2020 het jubileumfeest niet kon doorgaan vanwege corona werd deze verzet naar 2021, 

maar kon wederom als gevolg van corona weer niet plaatsvinden. 
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BELANGENBEHARTIGING 

Algemeen 

De belangenbehartigingscommissie, heeft periodiek een overleg met de wethouder op het 

gemeentehuis. Hierbij komen ondernemers gerelateerde onderwerpen aan bod zoals: 

 

- verbreding A 12/ doortrekking A15  

- revitalisering industrieterreinen 

- bestemmingsplannen 

- parkeerbeleid 

- economische initiatieven(LEV) 

- herstelplan gemeente  

Koop lokaal  

Afgelopen jaar heeft MKB Zevenaar van de gemeente Zevenaar subsidie ontvangen om daarmee een 

koop lokaal actie op te zetten om op deze wijze de middenstand in de gemeente Zevenaar in corona 

tijd te ondersteunen. Langs de verschillende uitvalswegen in de gemeente heeft een tijdje een koop 

lokaal bord gestaan om mensen eraan te herinneren om lokale ondernemers zoveel mogelijk te 

ondersteunen.  Omdat er eind van het jaar budget over was, is in overleg met de gemeente besloten 

om dit in te zetten voor een koop lokaal advertentiecampagne begin 2022.  

Tijdelijk gratis parkeren 

Daarnaast heeft MKB Zevenaar het afgelopen jaar samen met enkele ondernemers uit het centrum 

van Zevenaar overleg met de gemeente gehad om gedurende een periode op enkele dagen in week 

gratis in het centrum van de stad Zevenaar te mogen parkeren. Doel hiervan was om het voor 

bezoekers aan de stad aantrekkelijker te maken  om de stad te bezoeken en lokaal aankopen te 

doen. De gemeente is akkoord gegaan met een voorstel waarbij er tijdelijk op woensdag en 

donderdag gratis geparkeerd mocht worden.   

 

PR/GOEDE DOELEN 

Afgelopen jaar hebben we de mailing gebruikt om contact met onze leden te onderhouden. We 

stuurden iedere week een mail naar onze leden. We probeerden steeds om zo veel mogelijk nuttige 

informatie te verzamelen voor in de mails. Gelukkig waren er ook af en toe activiteiten die we via de 

mail konden promoten. Ook besteedden we aandacht aan initiatieven van en voor de leden. 

We werkten tot februari 2021 met Mailchimp, maar dat beviel niet meer. We kregen veel te veel 

mails terug waardoor we iedere mail nog een keer met een ander programma moesten versturen. 

Daarom gebruiken we nu een ander systeem (Laposta) en dat werkt beter. 

Op Facebook hebben we inmiddels 306 mensen die de pagina leuk vinden en 383 volgers. We 

gebruiken Facebook vooral als extra kanaal om onze activiteiten te promoten en ook weer om de 

binding te houden. Op LinkedIn hebben we 263 leden in de groep. Sinds begin november 2021 zijn 

we ook op Instagram te vinden. Het aantal volgers stond op 18 januari op 151 en dat aantal groeit 

nog dagelijks. 

We hebben vorig jaar één keer een pagina grote advertentie geplaatst in het Zevenaars Nieuwsblad. 

Hierin werden de nieuwe leden voorgesteld. Die advertentie werd goed bekeken en ook het aantal 

klikken op de site is in die tijd even wat hoger geweest.  
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Goede doelen: We hebben weinig aanvragen gekregen afgelopen jaar. We hebben een donatie van € 

250,- gedaan voor een AED in Tolkamer. 

LEDEN 

Leden worden geworven via onze website en natuurlijk door onze ledencommissie. 

De commissie werd bij aanvang van het jaar gevormd door de heer Harry Soeter en Wim Snelders. 

Doordat Wim Snelders zijn lidmaatschap beëindigde is Harry Soeter momenteel als enige commissie 

lid actief.  

Ledenaantal 

Op 1 januari 2021 waren er 186 ondernemers aangesloten bij MKB Zevenaar. 

Op 31 december 2021 waren 188 ondernemers aangesloten bij MKB Zevenaar. 

Het is bijzonder te noemen dat ondanks corona zich een groot aantal nieuwe leden hebben 

aangemeld en dat hiermee het behoorlijke verloop  is gecompenseerd en de vereniging iets kon 

groeien.  

Onderstaand een overzicht en verloop ledenaantal: 

 Aantal  

Per 1-1-2021 186 

Nieuwe leden 2021 12 

Opzeggingen 2021 10 

  

Per saldo 31-12-2021 188 

 

Redenen van opzeggingen: 

 

Het lidmaatschap werd om verschillende redenen opgezegd, zoals het stoppen activiteiten en 

vanwege corona (3x). Bijzonder verdrietig om te melden is dat onze leden Ton Panjer en Judith 

Gerritsen afgelopen jaar zijn overleden  

FINANCIEEL 

In de bijlage treft u het Jaarrapport 2021 aan, opgesteld door onze Penningmeester. 

Zevenaar, april 2022 

BESTUUR MKB ZEVENAAR 

Eef Booltink 

Evelien Jansen 

Eddy Witjes 

Manon Kummer 

Nico Peters 

Paul Tolboom 


