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JAARVERSLAG 2022ONDERNEMERSVERENIGING MKB ZEVENAAR 

Zevenaar, april 2023 

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. 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 

Ja Ja 

Secretaris Paul 
Tolboom 

8-2020 secretaris 8-2023 Ja Ja 

Penningmeester Evelien 
Jansen 

4-2015 
Herkozen 4-2018 

 
4-2024 

Nvt 
 

 

Alg. Bestuurslid 
(PR cie.) 

Manon 
Kummer 

4-2016 
Herkozen 4-2019 
Herkozen 4-2022 

 
4-2025 

Nvt 
 

 

Alg. Bestuurslid 
(Belangen cie. 

Nico 
Peters 

7-2017 
Herkozen 7-2020 

7-2023 ja nee 

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 

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 staan de logo’s van de 

bedrijven onder de rubriek sponsoren 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 per jaar bij elkaar voor overleg. 

Uitgangspunt voor het organiseren van activiteiten is dat plaats en locatie zoveel als mogelijk worden 

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

geografische spreiding en de aangesloten horecaleden. 

In 2022 hebben we 9 activiteiten georganiseerd.  Er zijn geen leden voor leden avonden 

georganiseerd.  

De georganiseerde activiteiten: 

17-2-22 debat gemeenteraadsverkiezingen (gemeentehuis Zevenaar) 

30-3-22 Bowlen en borrelen (Griethse Poort) in Zevenaar  

13-4-22 ALV  Taveerne de Bijland in Tolkamer 

11-5-22 Huis Sevenaer en Eet Lokaal in Zevenaar 

16-6-22 Americal Style BBQ bij Villa Copera in Tolkamer 

10-9-22 Jubileumfeest 12,5 jaar bij Rederij Witjes 

13-10-22 Bedrijfsbezoek bij Royal Eijkelkamp in Giesbeek  

15-11-22 Kookworkshop in de Groene Schuur in Groessen 

14-12-22 Eindejaarsbuffet bij Centrum Reijmer in Babberich  

Daarnaast hebben alle leden begin 2022 een themapakket ontvangen en hebben leden van MKB 

Zevenaar zich op 17-12-22 kunnen aanmelden voor een kerstborrel bij de ijsbaan in Duiven. 

 

JUBILEUM 

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

ook dit kon wederom als gevolg van corona weer niet plaatsvinden. Gelukkig kon het jubileumfeest 

in 2022 doorgaan en werd het nu geen 10 jarig maar een 12,5 jarig jubileumfeest.  
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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 

 

PR/GOEDE DOELEN  

Het afgelopen jaar is onze mailing goed benut door nieuwe leden. Veel van onze nieuwe leden 

hebben zich zo voorgesteld aan de rest. Er gaat minimaal eens per week een mail naar de leden met 

nieuws en de agenda.  

De aanmelding bij evenementen op de site is niet voor iedereen gemakkelijk en logisch. We blijven 

zoeken naar slimme oplossingen. 

Op social media merken we dat vooral de berichten over de nieuwe leden goed voor interactie 

zorgen.  

 

Goede doelen:  

MKB Zevenaar heeft in 2022 geld aan de volgende goede doelen gegeven: 

- Oorlog Oekraïne 

- AED De Overlaat 

- Stichting Braamhuis 
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LEDEN 

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

Als je een lid aanbrengt krijg je een attentie!  

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

Ledenaantal 

Op 1 januari 2022 waren er 188 ondernemers aangesloten bij MKB Zevenaar. 

Op 31 december 2022 waren 192 ondernemers aangesloten bij MKB Zevenaar. 

Onderstaand een overzicht en verloop van het ledenaantal: 

 Aantal  

Per 1-1-2022 188 

Nieuwe leden 2022 18 

Opzeggingen 2022 14 

  

Per 31-12-2022 192 

 

Redenen van opzeggingen: 

Het lidmaatschap werd om verschillende redenen opgezegd, zoals het stoppen met de activiteiten. 

Daarnaast heeft bestuur enkele lidmaatschappen beëindigd vanwege het niet betalen van de 

contributie, ondanks meerdere verzoeken om te betalen.  

FINANCIEEL 

In de bijlage treft u het Jaarrapport 2022 aan, opgesteld door onze Penningmeester. 

Zevenaar, april 2023 

BESTUUR MKB ZEVENAAR 

Eef Booltink 

Evelien Jansen 

Eddy Witjes 

Manon Kummer 

Nico Peters 

Paul Tolboom 


