VERSLAG
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
24 juni 2013 – Kopi Soesoe
(notulen door Jack Hoogeboom)
Aanwezigen
Bestuur:
Leden:

Harry-Jan Bus, Jack Hoogeboom, Wieger-Jan Posthumus, Anna Visser en Johanneke
Mulder
ca. 25 leden zijn aanwezig

1. Opening en mededelingen
Vanwege het afscheid van Harry-Jan als voorzitter van de OVK is wethouder Hamit Karakus als speciale
gast aanwezig. Hij bedankt Harry-Jan hartelijk voor al zijn energie die hij heeft gestoken in de Kaap en
de ondernemersvereniging, hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij het realiseren van het succes
dat de Kaap is.
Na deze feestelijkheid wordt de Algemene Ledenvergadering geopend. Harry-Jan heet een ieder welkom
en met name een warm welkom aan de gastvrouw en –heer en nieuw leden van Kopi Soesoe. Er moet
een aantal punten worden behandeld, maar het is vooral ook de bedoeling dat het ene gezellige
bijeenkomst wordt.
Begonnen wordt met de nieuwe leden die de OVK sinds begin dit jaar heeft. Ze zijn bijna allemaal
aanwezig en stellen zich voor:
- Fréderique van De Zeeuwse Meisjes. Ze hopen medio juli open te gaan met een combi van winkel en
lunchroom
- Remco en Magdalene van Bistro du Bac. Een bistro-café in Parijse stijl, dat half juli open zal gaan
- Hellen Jeronimus, van webwinkel Leuks Hebbies, ook fotograaf
- Marc Jonkers van Codarts. Hij vertelt over de ontwikkelingen rond de verbouwing van Fenixloods 2. In
september gaan ze starten
- Elizabeth Moulen, vertelt over haar praktijk als coach en Chineng-trainer
- Krista Wigbout is boekhouder en personal assistant
- Niels en Cordelie van Kopi Soesoe
- Paul Posse vertelt over zijn Capetown Rotterdam, fotografie en HardRomance
- Sharon Kars en … van MeetMeat by Mario, het wordt een vleesrestaurant en wijnbar en opent
waarschijnlijk begin september
- Martijn Oosterhuis – niet aanwezig
- Daniëlle Monsels-Koningstein van Fair4 Hair – niet aanwezig

2. Vanuit het bestuur
De notulen van de vorige ALV van 10-12-12 worden zonder opmerkingen aangenomen
Acties die zijn uitgevoerd zijn o.a. de visitekaartjes en de verbeteringen t.a.v. de website.
De financiën worden door Wieger-Jan toegelicht. Er is over 2012 een klein verlies geboekt, dat heeft
vooral te maken met een nasleep van activiteiten die eerder zijn geweest en de kosten voor de
secretariële ondersteuning. Die laatste zijn weggevallen. Voor het lopende jaar zien de financiën er goed
uit, doordat het ledenaantal groeit en de kosten structureel lager uitvallen dan eerder het geval was.
Omdat de financiën nog niet door de kascommissie zijn ingezien, kan nog geen decharge worden
verleend door de ALV. Dit gebeurt bij de volgende ALV.
De samenstelling van het bestuur is het volgende punt. Harry-Jan treedt – volgens de statuten - af
als voorzitter en stelt zich niet verkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Anna neemt de
taak als voorzitter ad-interim op zich tot de volgende ALV.

3. Update vanuit de werkgroepen
De communicatiewerkgroep heeft eind 2012 een plan gemaakt voor evenementen en activiteiten. Dat
loopt goed. De opkomst op de maandelijkse borrel is nog wisselend, maar het is wel leuk.
Er is nog behoefte aan leden die als Werkgroep (nieuwe) Leden aan de slag gaat. Niels Eernink en
Luc Manders melden zich ter plekke aan.
4. Rondvraag en mededelingen
- Na de zomer start het (culturele) seizoen weer met het Welkom Thuis Festival
- Luc Manders vraagt het woord. Hij vertelt over zijn project waarin hij 60 mensen uit de bijstand met
elkaar in contact brengt en waarvan er al 5 een baan hebben. Ook vertelt hij over de Zuiderling, een
soort lokale munt, waarbij mensen elkaar een dienst kunnen bewijzen. Een Zuiderling staat voor
ongeveer een half huur dienstverlening. Op 3/9 is er een groot event in Ahoy, ook met een
ondernemerslunch.
- Brenda (Via BK Architecture’s Delights) biedt haar expertise als pr- en communicatieadviseur aan om
mee te denken met het goed neerzetten van de vereniging of bepaalde activiteiten.
- Inez (SS Rotterdam) wil graag een versterkt evenementenoverleg. JH en HB zullen hierop actie
ondernemen
- Harry-Jan presenteert een ontwerp van Stadsontwikkeling met een (tijdelijke) aanpassing voor de
oversteek tussen Rijnhavenbrug en Deliplein. Jack zal de reacties vanuit de OVK opvragen en
doorspelen, zodat het naar Ton Buitendijk kan.
- In het verlengde van bovengenoemd punt wordt voorgesteld of we niet een plan moeten maken voor
een betere bewegwijzering van de ondernemers op de Kaap. Dit kan mogelijk in samenwerking met de
ondernemers van de Wilhelminapier. Ook kan worden gekeken of Stefan Herwig hierin een rol kan
betekenen vanuit ‘Kun jij de Kaap aan?’. Het bestuur gaat hier een plan voor maken.
- Marc Jonkers geeft aan dat Codarts officieel gaat openen rond de herfstvakantie middels een event.
Ideeën hiervoor zijn welkom.
- Kwiezien doet sinds een maand aan lunches.

5. Sluiting en borrel
Harry Jan bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt uit voor de borrel.
Actielijst op basis van de ALV van 24.06.2013
Actie
Versteviging evenementenoverleg
Polsen reactie op ontwerp voor oversteek Deliplein
Plan bewegwijzering

Wie
Bestuur (JH en HB)
JH
Bestuur

