Verslag
Van de
: Algemene Leden Vergadering Reeuwijkse Ondernemers Vereniging
Datum
: donderdag 24 oktober 2019
Tijd
: 19.30 uur
Plaats
: Bar De Tapperij, Markt 5 te Gouda
Aanwezig
: Rob de Wijn, Claudia Kastelein, John van der Ree, Roland Kastelein,
Jan de Jong, Marcel en Monique Hielkema, Linda Verweij, Charl Baas, Stephan
Vijfhuizen, Wilma Michels, Johan en Debby van Eijk, Elly de Knikker, Ewout de Kruijf,
Pamela van der Wijk, Nelis Visscher en Gerda Kastelein
Afwezig
: Nico van der Does, Marike de Jong en Heleen Gerwig

 Opening door de vicevoorzitter
Nelis opent de vergadering om 19.36 uur en heet een ieder van harte welkom.
Helaas moesten een aantal bestuursleden wegens ziekte en familieomstandigheden
verstek laten gaan. Nelis vervangt daarom voorzitter Nico van der Does.
 Concept notulen ledenvergadering d.d. 28-11-2018
Worden vastgesteld zonder opmerkingen.
Mededelingen:
- Uitkomst brainstormsessies met de ROV-ambassadeurs
Patric van der Speld, Kees Hogervorst, Arjan van Esveld, Sander van Zoest, Hans van
Rijn, Johan van Eijk, Sia van den Heuvel, Ernst Willem en Jolanda van der Lee,
hebben zich bereid verklaard ROV-ambassadeur te worden. In de afgelopen
maanden vonden een aantal gesprekken plaats met de meesten van hen én met
Elly de Knikker. Het bestuur worstelt namelijk sinds de komst van Ons Fonds en de
trekkingsgebieden met de vraag hoe we verder moeten, aangezien we geen
ondernemersbelangen meer behartigen. De ambassadeurs concludeerden dat de
ROV zeker bestaansrecht heeft, maar dan als een businessclub. Zij adviseerden ook
om dan een nieuwe naam en ander logo aan te nemen. Het bestuur kan zich daar
zeker in vinden, maar zijn de leden het daarmee eens? De aanwezige leden
stemmen in.
Elly vraagt zich toch af of dit de oplossing is, gezien de vaak geringe opkomst tijdens
de borrels. Ze adviseert bij HBT te vragen hoe zij het doen, want hun bijeenkomsten
zijn erg succesvol. Claudia vertelt dat HBT in het verleden betalende leden had,
maar nu volledig draait op sponsoren. Men mag ook introducees meenemen. De
activiteitencie. zal bij HBT informeren. Gerda geeft aan dat de ROV in ieder geval
meer gaat inzetten op netwerkborrels met een informatief tintje of spreker,
bedrijfsbezoeken en de College Tour, die lopen namelijk erg goed. Verder staat een
ondernemersontbijt voor 9 januari a.s. Beter dan 3x per jaar iets goeds neerzetten en
het budget daaraan besteden, is het advies van de aanwezigen.


- Gouwe Zaken 2020
Het nieuwe bestuur van Gouwe Zaken vraagt de ROV wederom mee te doen met
de beurs en verzoekt ons een verbintenis aan te gaan van 2 jaar. Het bestuur vindt
een verplichting van 1 jaar voorlopig voldoende. De leden stemmen daarmee in.
Meer informatie volgt.

Financiën:
- jaarverslag 2018 en de begroting van 2019 en 2020 zijn ter plekke uitgedeeld.
- verslag kascommissie en bespreking cijfers
Johan van Eijk en Jaap Schouten hebben de cijfers gecontroleerd en zijn tevreden.
Nico houdt alles goed bij. De kascommissie adviseerde vorig jaar al om meer geld uit
te geven aan activiteiten, maar helaas is dat door de soms geringe opkomst niet
gelukt. Extra uitgaven waren de sponsoring van de spreker t.b.v. het Beurscomité en
de participatie in Gouwe Zaken 2019. Nelis bedankt de Kascommissie en de dames
van de Activiteitencommissie.


 Decharge bestuur
Bestuur wordt gedechargeerd.
 Rondvraag
Geen vragen en of opmerkingen.
 Sluiting
Nelis sluit de vergadering om 19.58 uur. Aansluitend vindt de stadwandeling door
Gouda plaats met vervolgens een bezoek aan BarBier.

