VERSLAG
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
22 juni 2015 – ss Rotterdam
(notulen door Krista Wigbout)
Aanwezigen
Bestuur:
Leden:

Jack Hoogeboom, Wieger-Jan Posthumus, Krista Wigbout, Anna Beentjes &
Martijn Oosterhuis
9 leden en 2 aankomende leden zijn aanwezig (16 aanwezigen in totaal)

1. Opening & vaststellen agenda
Jack heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
Ton Wesselink – onze gastheer namens het ss Rotterdam – vertelt over de recente ontwikkeling van het
schip als onderdeel van Westcord en de verbinding tussen Katendrecht en ss Rotterdam. Evenementen
als het WK Beach Volleybal en de aanstaande Wereldhavendagen maken van ss Rotterdam, haar kades
en Katendrecht een steeds belangrijker plek in de stad. Er wordt gesproken over kansen voor de
gebiedsontwikkeling / verdere versterking van het merk Katendrecht en mogelijke samenwerking tussen
OVK, ss Rotterdam en andere partijen. Concreet wordt genoemd dat het goed is om te werken aan een
‘logische culturele route’ door de wijk van ss Rotterdam via Deliplein naar Wilhelminapier.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Vaststellen notulen ALV 8 december 2014
Er zijn geen opmerkingen op de notulen.
Actiepunten:
- De acties rondom het concreter uitwerken van het beleidsplan lopen nog.
- Er zijn regelmatig gesprekken met de gemeente / gebiedscommissie / gebiedsmanager /
bedrijvencontactpersoon. Dit is een doorlopend proces. We moeten zorgen dat we bij elkaar op het
netvlies zijn.
Ivan merkt op dat niet alle ondernemers op Katendrecht van het bestaan van de OVK op de hoogte zijn.
Er zijn 30 aanmeldingen voor het Ondernemersontbijt op 3 juli. Hier zullen ook niet-leden aanwezig zijn,
dus een mooi moment om te werven!
4. Vanuit het bestuur
Terugkoppeling & vooruitblik
Er is veel gebeurd sinds begin 2014: o.a. gestart met LaPosta & Twitter en samenwerking met KOP010.
Er is bijvoorbeeld samen een broodfonds opgericht.
Er is een social media bijeenkomst geweest en in januari 2015 hebben we een rondleiding door De
Rotterdam gehad. Ook zijn we aan de slag gegaan met project Fenixloods.
Er staat ook nog veel te gebeuren. Dit komt met name terug onder Ontwikkeling Fenixloodsen en
Veerlaan & Activiteiten 2015.
Belangenbehartiging en kruisbestuiving zijn daarbij belangrijke pijlers.
Samenstelling bestuur
Er is lang weinig animo geweest voor deelname aan het bestuur of de werkgroep. Bestuur en werkgroep
zijn nu samengevoegd tot een 6-koppig bestuur: Martijn Oosterhuis (algemeen lid – activiteiten), Anna
Beentjes (algemeen lid – grote speler & nieuw lid) en Niels Eernink (algemeen lid – Deliplein) krijgen
toestemming van de vergadering om toe te treden tot het bestuur.

Financiën en kascontrolecommissie
Mark Robben neemt afscheid van de kascontrolecommissie en wordt vervangen door Lammert
Wiegmink.
Er is winst gemaakt in 2014. Per jaar komt er circa € 7.000 aan contributie binnen. Grote kostenpost
was het 5-jarig jubileum.
Aantal wanbetalers neemt af en er staat € 13.000 op de spaarrekening. Er is dus ruimte voor
activiteiten.
Marije Beerenbroek heeft de jaarstukken nog niet kunnen doornemen, dus decharge voor het bestuur
volgt tijdens de ALV in december.
De facturen voor 2015 worden binnenkort verstuurd. De contributies blijven als volgt:
< 9 medewerkers: € 100
10-24 medewerkers: € 250
> medewerkers: € 400
Ontwikkeling Fenixloodsen en Veerlaan
De gemeente heeft het advies van de gebiedscommissie naast zich neergelegd. De termijn om een
zienswijze in te dienen is verstreken en er wordt nu gewerkt aan de invulling van de plannen.
Als ondernemersvereniging hebben we het CCC-concept benadrukt.
Codarts en Conny Jansen Danst hebben een principe-akkoord gesloten op basis van een ontwerp. Details
moeten nog ingevuld worden.
Er zijn niet veel beschikbare ruimtes meer.
Na de zomer organiseren we weer een workshop.
Voor de Veerlaan zijn we op zoek naar een projectgroep die mee kan praten over de plannen. De
Veerlaan is van groot belang om het Deliplein en de Rijnhavenkant als één geheel te zien.
Calvin Sies van Codarts zal sowieso aanschuiven en daarnaast Jack en Martijn vanuit het bestuur.
Namens het Deliplein zullen we Harry-Jan vragen. Wordt vervolgd.
Activiteiten 2015
Op 3 juli wordt samen met Aldo van Kleef een Ondernemersontbijt georganiseerd. Het ontbijt dat
vooralsnog in september gepland stond, wordt heroverwogen.
Suggesties voor activiteiten zijn van harte welkom! Er is in ieder geval behoefte aan een EHBO-cursus en
een opfriscursus social media.
5. Kennismaking met nieuwe leden
CROOZE richt zich op duurzaam verplaatsen en op dit moment vooral op elektrisch fietsen.
6. Rondvraag
Daniëlle heeft een offerte aangevraagd voor een publieke AED. De club die op EHBO-cursus gaat, krijgt
als opdracht mee om uit te zoeken of de gemeente hier misschien iets in kan betekenen.
Als alle zaken aan het Deliplein verhuurd zouden zijn, zou de zichtbaarheid van de panden verbeterd
worden door het aanbrengen van verlichting en goede reclame. De Deliplein-ondernemers nemen dit op
met Niels.
Jaap (CROOZE) vraagt zich af of er een ‘Kaapse Vlag’ bestaat. Het zou goed zijn om die vaak te
gebruiken, ook gewoon in de openbare ruimte. De meningen zijn hierover verdeeld.
Lammert doet de suggestie om een beter ‘Katendrecht-bord’ te installeren bij de entree van de wijk.
7. Sluiting & borrel
Jack sluit de vergadering, dankt iedereen voor de aanwezigheid en opent de borrel in de Captain’s
Lounge.
Actielijst op basis van de ALV van 22 juni 2015
Actie
Motto ‘samen meer’ uitwerken in het beleidsplan
Aanvulling ‘onderlinge kruisbestuiving’ voor het beleidsplan
Samenstellen projectgroep Veerlaan
EHBO-cursus in combinatie met publieke AED

Wie
Jack & Tineke
Martijn / Jack & Krista
Bestuur
Krista

