VERSLAG
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
7 juli 2014 – Paul Posse
(notulen door Jack Hoogeboom)
Aanwezigen
Bestuur:
Leden:

Anna Visser, Jack Hoogeboom, Wieger-Jan Posthumus
ca. 20 leden zijn aanwezig

1. Welkom door de voorzitter
Anna heet iedereen van harte welkom en dankt Paul Posse voor de gastvrijheid. Het is een speciale
bijeenkomst omdat Ondernemersvereniging Katendrecht 5 jaar bestaat.
Anna opent de vergadering.
2. Vanuit het bestuur
Mededelingen
Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen te melden. Kantine Walhalla opent aan het einde van de zomer haar
deuren. Er is een nieuwe fitness studio (Crossfit Nultien) in de Fenixloods. In september is er weer een
ondernemersontbijt en ook zal Anna de leden van de net geïnstalleerde Gebiedscommissie rondleiden op
Katendrecht.
De notulen van de vorige ALV van 9 december 2013 worden zonder opmerkingen aangenomen.
Afgesproken wordt dat de notulen van de ALV’s ook op de OVK-website beschikbaar zullen komen.
De financiën worden door Wieger-Jan toegelicht, middels de jaarrekeningen over 2012 en 2013.
De Kascommissie gaat akkoord met de verslagen en “meent dat sprake is van een goed verzorgde en
gedocumenteerde financiële administratie, die een deugdelijk beeld geeft van de opbrengsten en
uitgaven van OVK over 2012 en 2013.” Punt van aandacht is de afdracht van de BTW.
De ALV geeft décharge op het financiële jaarverslag over 2012 en 2013.
De samenstelling van het bestuur is het volgende punt.
Krista Wigbout heeft zich beschikbaar gesteld om het bestuur te versterken. De leden gaan akkoord met
het aantreden van Krista als algemeen bestuurslid.
3. Update vanuit de werkgroep(en)
Beide werkgroepen – activiteiten en communicatie – hebben besloten zich te bundelen tot één
werkgroep. Dat maakt de communicatielijnen wat korter, zeker omdat veel van de communicatie gaat
over activiteiten.
Er is veel gebeurd in de afgelopen periode:
- feb 2014
Eerste Nieuwsbrief (via LaPosta)
- maart 2014
Bijeenkomst Gebiedscommissie, samen met KOP010, bij Kopi Soesoe.
- maart 2014
Bijeenkomst Gedoemanagement bij Paul Posse.
- feb-maart 2014 Enquête gehouden onder de OVK-leden
- april/mei 2014
OVK aangesloten bij Oprichting Broodfonds met KOP010 en netwerk Charlois
- mei 2014
Sneak Preview opening Fenix Food Factory
- mei 2014
Bijeenkomst Gebiedsplan
Voor de komende periode staan ook weer allerlei activiteiten op stapel:
- 5 september:
Ondernemersontbijt bij DailyDeli
- 27 oktober:
Workshop Social Media, samen met KOP010
- begin januari
Bezoek De Rotterdam
Daarnaast heeft de website een update gehad. Op de agenda staat het starten van een Facebook pagina
voor de OVK. Marijke Booij heeft aangegeven te willen bijdragen aan de activiteitengroep.

4. Enquête OVK
In het voorjaar van 2014 is een enquête gehouden onder de OVK-leden om weer een update te krijgen
van hun wensen. Enkele belangrijke punten hieruit zijn:
- de maandelijkse borrel wordt matig bezocht en kan vervallen
- Bij de bijeenkomsten wordt een combi van inhoudelijk en leuk erg gewaardeerd.
- De website zou actuele ontwikkelingen moeten laten zien.
De resultaten van de enquête zullen op de website worden geplaatst.
5. Kennismaking met nieuwe leden
De volgende nieuwe leden stellen zich voor:
- René Bos (Daily Deli). 6 Dagen per week open van 10-17. Bezorgen is ook mogelijk
- Daniëlle Monsels-Koningstein (Fair4Hair). Kapper met duurzame producten.
- Martijn Oosterhuis. Werkt als architect/begeleider van Zelfbouwprojecten vanuit de Walhallalaan.
6. Sluiting en Borrel
Anna sluit de vergadering, dankt iedereen voor de aanwezigheid en opent de borrel.
Actielijst op basis van de ALV van 7 juli 2014
Actie
Notulen van de ALV beschikbaar stellen op de OVK-website
Starten OVK-Facebook pagina
Resultaten van de ledenenquête op OVK-website plaatsen
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