VERSLAG
Notulen van de voorjaarsledenvergadering van de Vereniging Ondernemend Sneek
gehouden op dinsdag 6 juni 2017 in Café Restaurant It Foarûnder te Offingawier
Aanwezigen: volgens lijst
1. Opening
De voorzitter, Henk van der Zwaag, heet op deze onstuimige avond een ieder van harte
welkom.
2. Mededelingen
De vier leden van het bestuur en belangrijkste ondersteuners worden een voor een
voorgesteld aan de leden.
3. Structuur en werkwijze VOS
Via het organogram worden alle commissie en werkgroepen benoemd die het ‘eigenlijke’
werk voor de vereniging verrichten. De commissies worden veelal bestuurd door een
uitgebreide schare vrijwilligers.
4. Ondernemersfonds
a. procedure en beoordelingscriteria projecten
De procedure en beoordelingscriteria worden toegelicht. Voor de buitenring komt € 500.000
beschikbaar en € 175.000 voor de binnenring.
Aan de vergadering wordt voorgesteld om de retributie op hetzelfde niveau te houden als
dit jaar. Dit is voor de binnenring 0% en de buitenring 50%.
b. taak- en verantwoording bestuur en ALV
De rol van het bestuur Ondernemersfonds en de Ondernemersfederatie in samenhang met
de VOS wordt nader toegelicht. De werkwijze van de VOS richting Ondernemersfonds is
vooral transparant en slagvaardig.
De vier belangrijkste pijlers waaraan projecten moeten voldoen zijn 1. toerisme en recreatie,
2. infrastructuur, 3. arbeidsmarkt en onderwijs en bedrijven en 4. investeringen.
Verder wordt gemeld dat voor collectieve projecten er een hoger percentage financiering
vanuit het Ondernemersfonds beschikbaar is. Er wordt bij toekenning ook zoveel mogelijk
gestreefd naar cofinanciering.
Het bestuur wil graag slagvaardig werken en vraagt de vergadering om mandaat voor
projecten onder de € 30.000. De verantwoording aan de ALV is dan achteraf. Bij projecten
boven de € 30.000 wordt dit altijd eerst voor goedkeuring aan de ALV voorgelegd.
De wijze waarop een en ander verantwoord wordt, wordt toegelicht.
Een aantal concrete projecten worden uitvoerig toegelicht. De genoemde projecten linken
ieder aan de vier pijlers.

c. plannen uit de denktank
Voor de plannen uit de denktank neemt Sibold Jellema als voorzitter van de denktank het
woord. Op 7 februari jl. heeft bij Van der Valk een eerste presentatie plaatsgevonden van de
denktank.
Het eerste punt is het ondernemerscollectief. Hiervoor is Nora van Warmerdam,
Stadsmanager buitenring, gevraagd om dit punt toe te lichten. Nora geeft aan waar zij mee
bezig is. Zij probeert de ondernemers te enthousiasmeren om zaken zoveel mogelijk in het
collectief te regelen. O.a. gaat dit om gezamenlijke afvalverwerking, een stroomtuin en het
KVO (Kwaliteitskeurmerk Veilig Ondernemen) over alarmopvolging. Dit alles is zeer
arbeidsintensief.
Ook is er regelmatig contact met diverse partijen over glasvezel. Hier is veel vraag naar en dit
zal ook met de gemeente worden opgenomen.
Sibold Jellema geeft aan dat de denktank en ook het bestuur vooral de wens heeft het
belang van Sneek uit te dragen i.p.v. uit binnen- en buitenring apart te benoemen.
Belangrijk is dat er ook meer kennis gedeeld moet worden. Wat doet je buurman en kom
eens bij elkaar op de koffie. Vanuit het bestuur van de VOS wordt het bedrijfsbezoek
gestimuleerd. Ook studietrips en mini masters zijn zaken waar behoefte aan is.
Zo stelt de denktank voor om evenementen meer in combinatie te organiseren. Een
voorbeeld hiervan is de opening van het vaarseizoen. Dit zou uitstekend in combinatie met
Mooi Sneek kunnen plaatsvinden, om op die manier zoveel mogelijk mensen naar Sneek toe
te halen. Het is niet alleen voor de toerist aantrekkelijk maar uiteraard ook voor de eigen
inwoners.
Verder stelt de denktank de vraag waarom bedrijven voor een andere plaats kiezen dan voor
Sneek. Zo gaat Lankhorst Taselaar naar Heerenveen. Wat is de reden hiervan. Dit is ook een
gespreksonderwerp met de gemeente.
Een volgend punt van aandacht is de topsport in Sneek: de samenwerking tussen de
voetbalverenigingen Wit Zwart Sneek en Sneek.
Het idee van de Oosterpoort is ook een onderdeel van de denktank en heeft ook de
belangstelling van de gemeente.
Daarnaast heeft de denktank nog de volgende ideeën: het vullen van lege etalages, het
buitenzwembad weer open, voor jonge ondernemers in de skybox van Heerenveen om
ideeën te ontwikkelen en doen we nog iets met die stoomtrein.
Sibold roept een ieder op voor goede en creatieve ideeën.
d. Project At the Watergate
Een project wat aan de ALV voor goedkeuring wordt voorgelegd is het project At the
Watergate. Anne Oosterhaven van Theater Sneek licht aan de hand van een presentatie en
filmpje toe wat cultuur voor hem en voor de stad betekent. Op 7, 8, 9 en 10 mei 2018 wordt
Sneek overspoeld door jonge muzikanten. Van het Ondernemersfonds wordt een bijdrage
gevraagd van € 50.000.
De werkwijze voor het inleveren van projecten wordt doorgenomen. In de volgende ALV op
14 november komt dit opnieuw aan de orde.

5. Financiën
De penningmeester van de VOS, Rigt Numan, licht met ondersteuning van Ferry Redschaad
en achtervang van Jacob Boonstra de financiële administratie door. Via Twinfield wordt de
administratie nu ingericht.
a. goedkeuren jaarrekening HIS 2016
Ondanks het feit dat de beide verenigingen niet meer bestaan, hecht het bestuur er aan om
de zaken formeel af te sluiten. Hiertoe licht Ferry Redschaad, als voormalig penningmeester
van de HIS, de HIS jaarrekening toe. Kees Burghgraef, lid van de kascommissie, heeft een
paar opmerkingen op papier toevertrouwd en geeft aan dat de kascommissie de rekening
heeft goedgekeurd.
b. goedkeuren jaarrekening VSZ 2016
Rigt Numan licht de jaarrekening van de VSZ toe. Ditmar Wierdsma en Jan Sikkes hebben als
kascommissie de rekening goedgekeurd.
c. Begroting VOS 2017
De begroting wordt door de penningmeester, Rigt Numan, uitvoerig toegelicht.
Na toelichting van alle posten vindt bij handopsteking stemming plaats over de volgende
zaken:
•
•
•
•

Vaststelling van de contributie: de vergadering gaat akkoord met € 100 per lid.
Vaststelling retributie Ondernemersfonds binnenring: de vergadering gaat akkoord met 0%
retributie voor de binnenring.
Vaststelling retributie Ondernemersfonds buitenring: de vergadering gaat akkoord met 50%
retributie voor de buitenring.
Vaststelling begroting VOS 2017: de vergadering stemt in met de begroting 2017.

d. benoemen kascommissie
Voorgesteld wordt om Kees Burghgraef en Jan Sikkes te benoemen in de kascommissie.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming.
Verder gaat de vergadering akkoord met de mandatering € 30.000, waarbij voor de
stemming wordt opgemerkt dat lang niet alle leden altijd aanwezig zijn.
Met twee onthoudingen van stemmen gaat de vergadering akkoord met de bijdrage voor
het Project At the Watergate ad € 50.000.
Anne Oosterhaven bedankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen.
6. Sneek nl. – nieuw toeristische website
Bas Hollenberg licht de totstandkoming van de site toe en laat de mogelijkheden zien wat
allemaal mogelijk is. Ook de leden van de VOS kunnen zich op deze site presenteren.

7. Rondvraag
Als eerste maakt de voorzitter zelf gebruik van de rondvraag door de oud bestuursleden van
de HIS en VSZ te bedanken voor hun werkzaamheden. In een andere setting wordt nog in
klein comité afscheid genomen. De leden worden met een bloemetje bedankt voor het vele
werk.
Gemeld wordt nog dat op woensdag 28 juni a.s. er een bedrijfsbezoek aan een viertal
bedrijven op de Hemmen is. Dit zijn Lampe, Graphic Packaging, Ruiter en Franckena. De start
is om kwart voor 3 bij de Stolp met na afloop een barbecue.
Na deze laatste mededeling wordt Nora bedankt voor de organisatie van deze avond.
8. Sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder vanwege de harde wind
die nog steeds waait een behouden thuiskomst.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 november 2017

Henk van der Zwaag, voorzitter

Sibold Jellema, secretaris

