VERSLAG
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
9 december 2013 – Belvédère. Verhalenhuis Rotterdam
(notulen door Jack Hoogeboom)
Aanwezigen
Bestuur:
Leden:

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

1. Welkom door de voorzitter
Anna heet iedereen van harte welkom, dankt Belvédère voor de gastvrijheid en opent de vergadering.
2. Vanuit het bestuur
De notulen van de vorige ALV van 24 juni 2013 worden zonder opmerkingen aangenomen.
Acties die zijn uitgevoerd zijn o.a. het verstevigen van het evenementenoverleg met Ton Buitendijk en
bundelen van wensen/ideeën voor de oversteek vanaf het Rijnhavenbrugplein naar het Deliplein. De
actie m.b.t. de bewegwijzering is nog niet opgepakt. Dit is een lastige klus die veel middelen en
samenwerking vergt, zeker als het om een interactief bord zou gaan.
De financiën worden door Wieger-Jan toegelicht. Terwijl er over 2012 een klein verlies is geboekt, laat
2013 een positief resultaat zien. De cijfers zijn nog niet definitief, omdat het jaar nog niet helemaal is
afgerond. Het positieve saldo op de spaarrekening is €8.150 (stand 30/11/2013).
Bij de volgende ALV (juni-juli 2014) zullen de resultatenrekening en de balans over 2013 definitief
worden gepresenteerd en vastgesteld.
Ook de financiën over 2012 zullen dan worden vastgesteld. Omdat deze nog niet door de kascommissie
waren ingezien, kon nog niet eerder decharge worden verleend door de ALV. Dit gebeurt dus ook bij de
volgende ALV.
De samenstelling van het bestuur is het volgende punt.
Johanneke treedt af als algemeen bestuurslid. Anna dankt haar hartelijk voor haar inbreng en positieve
inzet.
Anna heeft de taak als voorzitter ad-interim op zich genomen sinds het vertrek als voorzitter van HarryJan op 24 juni 2013. Anna geeft aan voorzitter te willen blijven. De leden gaan hiermee akkoord.
Voorlopig bestaat het bestuur daarmee uit 3 leden. De inzet van het bestuur is dat dit aantal weer
omhoog gaat naar 5. Het bestuur zal zich hier de komende periode actief voor inzetten.
3. Update vanuit de werkgroepen
De activiteitenwerkgroep heeft een druk jaar achter de rug met verschillende bijeenkomsten.
Sommige daarvan werden goed bezocht (zoals ondernemersontbijt) andere minder (Linkedin) en een
enkel werd afgeblazen (duurzaamheid). De maandelijkse netwerkborrels lopen niet goed, de opkomst is
laag en vaak komend zelfde mensen. De werkgroep heeft behoefte aan wat meer inzicht in de wensen
van de leden. Eind 2013 heeft Hellen aangegeven te zullen stoppen met haar rol in de
activiteitenwerkgroep.
De communicatiewerkgroep draait een jaar met sinds het plan voor evenementen en activiteiten.
Marit heeft zich afgemeld. Fréderique heeft zich aangemeld. Daarbij is het idee om wat meer focus te
leggen op de communicatie en website en de activiteiten meer aan de werkgroep activiteiten te laten.
Voor het komende jaar staan de volgende meetings op de agenda:
Januari: nieuwjaar borrel
Maart: themabijeenkomst
Juni: ALV
September: Ondernemersontbijt
Najaar: mogelijk themabijeenkomst
December: ALV

Tineke stelt voor om, zoals ca. twee jaar geleden, een peiling te doen onder de leden. Deze gaat over de
wensen t.a.v. aantal en soort activiteiten en bijeenkomsten. De leden vinden dit een goed idee. Tineke
geeft aan voor dat deel aan te haken bij de werkgroep activiteiten.
4. Presentatie Duco de Kruif
Duco de Kruif werkt vanuit het voormalig buurthuis ’t Steiger en is creatief ondernemer en
websitemaker. Hij houdt een presentatie voer zijn idee voor een Katendrecht-website. Hierop wordt een
verbinding gemaakt tussen individuele presentie van ondernemers en alles wat er allerlei gebied gebeurt
op de Kaap. Het is een soort social media platform. De leden zijn mogelijk geïnteresseerd.
5. Kennismaking met nieuwe leden
Job en Valentina vertellen over hun ideeën voor Burro e Salvia, een Italiaanse winkel voor ambachtelijke
en verse pasta en delicatessen. Ze gaan medio februari open.

6. Rondleiding door Kaap Belvédère
Linda Malherbe vertelt over de verbouwing van Belvédère en laat het gebouw zien. Ze vertelt dat je er
ook kunt lunchen, het is geopend op donderdag tot zondag van 11.00 -18.00.
7. Sluiting en Borrel
Anna sluit de vergadering, dankt iedereen voor de aanwezigheid en opent de borrel.

Actielijst op basis van de ALV van 9.12.2013
Actie
Afhandeling financiën 2012 en 2013

Wie
Wieger-Jan

