
 

Notulen Algemene Ledenvergadering MKB Zevenaar 

 

Woensdag 13 april 2022 vanaf 18.00 uur bij Taveerne de Bijland, Tolstraat 10 in Tolkamer. 

 

Programma 

 Inloop vanaf 18.00 uur 

 Buffet om 18.30 uur 

Aanvang ALV om 20.00 uur 

Einde ALV om 21.00 uur 

Netwerken tot 22.30 uur 

 

 
Agenda punt 

Opmerkingen/Besluiten 

1. Opening door de voorzitter     
     
    

Om 20.02 uur opent de voorzitter de algemene 
ledenvergadering en heet iedereen welkom. Helaas zijn er 
enkele leden niet aanwezig ondanks aanmelding en dat deze 
leden zich voor de vergadering niet hebben afgemeld. De 
voorzitter verzoekt  hier op te letten en tijdig door te geven 
indien iemand onverhoopt niet kan.  

2. Vaststelling agenda en ingekomen 
stukken. 
 

Er zijn geen ingekomen stukken. De agenda wordt vastgesteld.  

3. Goedkeuring Notulen ALV 19-04-
2021 (zie bijlage) 
 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De vergadering gaat akkoord 
met de notulen en de secretaris wordt bedankt.  
 

4. Secretariaatsverslag 2021 door de 
secretaris (zie bijlage) 
 

De secretaris geeft een toelichting op het jaarverslag.  Er zijn, 
behoudens het feit dat nog een gift voor een goed doel 
toegevoegd moet worden, geen aanvullingen op het verslag.  
Manon: heeft iemand nog een idee voor een goed doel? Indien 
het geval graag doorgeven. Daarnaast meldt Manon dat MKB 
Zevenaar op Instagram actief is.  
Dick Nieuwland: kan er eventueel een aanvraag voor een AED 
zijn industrieterrein worden aangevraagd. Dit is mogelijk.  
 

5. Financieel jaarverslag 2021 door de 
penningmeester (zie bijlage) 

De penningmeester geeft toelichting op de belangrijkste posten 
in balans en V&W.  



Door Corona waren er wat minder activiteiten. Daarnaast 
besloten het lidmaatschapsgeld 2021 te halveren. Voor 2022 zal 
de normale contributie van toepassing zijn. Er is een reservering 
voor een lustrumfeest. Een deel hiervan is al benut (overige 
vorderingen). De reserves zijn ongeveer gelijk gebleven.. Bij de 
kortlopende schuld staat een bedrag van € 6.000,-. Dit is het 
nog openstaande subsidiebedrag van de gemeente in het kader 
van koop lokaal. Voor wat betreft de sponsorinkomsten was 
2021 het laatste jaar waarin Rabo heeft gesponsord. Er wordt  
een nieuwe sponsor gezocht. Bijzondere kostenpost is verder 
de kosten voor spreker Hans Kazan. In de begroting voor 2022 
wordt ervan uitgegaan dat we verder interen op de reserves.  
 
De vergadering gaat akkoord met de cijfers en de 
penningmeester wordt bedankt voor haar inspanning.   
 
Vraag Fred van de Broek: Komt er weer een lockdown? Dit is 
onbekend. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat activiteiten 
normaal georganiseerd kunnen worden  
 

6. Verslag van de kascommissie en 
benoemen nieuw lid. 
 

De kascommissie, bestaande uit de heer Paul de Koning en 
Dorine Twickler hebben de kascontrole uitgevoerd en hebben de 
boeken akkoord bevonden en het formulier getekend. Voor 
komend jaar blijft Dorine Twickler beschikbaar en is Dick 
Nieuwland bereid gevonden om ook de boeken te controleren. 
 
 

7. Decharge voor het gevoerde beleid. 
 

De vergadering gaat akkoord met het gevoerde beleid en 
verleent het bestuur decharge.  
 

8. Verkiezing bestuursleden: 
De penningmeester, mevrouw 

Evelien Jansen, is periodiek aftredend 

en herkiesbaar. 

Algemeen bestuurslid, de heer Eddy 

Witjes, is periodiek aftredend en 

herkiesbaar. 

 

De vergadering gaat akkoord met herkiesbaar stellen van 
Manon Kummer. Er wordt aandacht voor vervanging 
bestuursleden op termijn gevraagd (nadat de laatste termijn is 
afgelopen). Verder worden er nog leden gezocht voor 
verschillende commissies zoals de commissie 
belangenbehartiging, de pr commissie en de commissie 
ledenwerving.  Met betrekking tot de ledenwerving is Harry 
voorlopig niet beschikbaar.  

9. Begroting 2022. 

 

 

De penningmeester geeft toelichting op de begroting. Helaas 
gaat de sponsoring van Rabobank dit jaar niet door. De 
bedoeling is om dit jaar weer een spreker uit te nodigen. Verder 
gene bijzonderheden waarbij er bewust meer kosten worden 
gemaakt dan de inkomsten om de hoge reserve iets af te 
bouwen.  
 
De vergadering gaat akkoord met de begroting.  
 
 



10. Aanpassing Huishoudelijk reglement   
 

Er is een aanvulling gekomen ten aanzien van politiek en 
belangenverstrengeling. De vergadering stemt hiermee in. 
Daarnaast overzicht rooster aftreden geactualiseerd. 
 
Opmerking Fred van den Broek: moet het rooster van aftreden 
wel in het huishoudelijk reglement? Gezien mutaties niet 
handig. De vergadering is ermee akkoord dat dit overzicht  
wordt verwijderd.  
 

11. Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen 

 

Paul geeft een toelichting op de wet en wat dit betekent voor 
de vereniging. De wet heeft te maken met het goed besturen 
van een rechtspersoon. Hierover zijn een aantal afspraken 
vastgelegd, zoals een 4-ogen principe bij grotere betalingen 
door de penningmeester en het toetsen van beleid op 
tegenstrijdig belang (vast agendapunt agenda 
bestuursvergadering. Leden die de afspraken willen inzien 
kunnen deze opvragen bij de secretaris.   
 

12. Rondvraag.  
 

Vraag Peter Geurtz: Hoe is het traject rondom de subsidie 
Rabobank gegaan? Laatste toezegging was al eigenlijk al 2 jaar 
geleden. Na overleg toch nog 2 keer verlengd. Dit heeft te 
maken met een beleidswijziging. Als iemand een goede sponsor 
weet: graag melden.  
Vraag Harry Wieggers: Heeft Rabobank ook het sponsorbeleid 
van sportverenigingen aangepast?  Dat is niet bekend  
Vraag Gijs van Schip. Levert het feit dat het bestuur uit 6 
personen beslaat problemen op?  
Opmerkingen voorzitter:  
11 mei is de volgende bijeenkomst (huis Zevenaar), toelichting 
Ronald. De bijeenkomst start om 15.30 uur  
10 september jubileumfeest  
   

13. Sluiting. 
 

De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering. Er is nog 
gelegenheid om te netwerken.  De bar sluit om 22.30 uur.  

 

Actielijst:  

Actie Datum Omschrijving actie  Actiehouder Gereed 

 


