Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 13 januari 2014

Aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Jurrina, Arjan en Cees.
Afwezig:
1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. N.a.v. het verslag: als beste datum voor de braderie
in 2014 wordt mede op aanraden van Kroko’s 21 juni vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
De gemeente heeft de Sinterklaas-subsidie voor 2014 vastgesteld op €1400,-.
We hebben een reminder ontvangen voor deelname aan de netwerkborrel op 20 januari
van de dependance van de Wageningen universiteit. Norbert gaat in ieder geval. Cees
geeft aan dat hij alle food-leden heeft geïnformeerd over dit netwerk. Uitnodiging is:
Geachte ondernemers,
Allereerst: een heel goed 2014!
Mogen wij ons even voorstellen. Sinds een paar jaar zijn wij gevestigd aan de Violierenweg in
Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw.
Wij zijn een dependance van Wageningen Universiteit. We houden ons bezig met onderzoek voor
de Glastuinbouw. Een onderdeel daarvan is Smaakonderzoek aan Groenten en Fruit, dat wij doen
voor het tuinbouw bedrijfsleven. Hiervoor hebben wij een smaakpanel van 200 consumenten
opgericht, afkomstig uit Lansingerland. Deze consumenten proeven wekelijks nieuwe soorten
tomaat, paprika en andere groenten en fruit.
Wij willen graag een goed buur zijn van bedrijven in de regio. Ook al omdat onze panelleden zeer
waarschijnlijk ook klant bij u zijn! Verder organiseren wij op zaterdag 10 mei 2014 een grote
landelijke manifestatie in Bleiswijk: Feest van de Smaak! Bij het economisch platform
Lansingerland is hier al een toelichting op gegeven.
Wij nodigen u daarom hierbij van harte uit voor een netwerkborrel op ons bedrijf,
Violierenweg 1, Bleiswijk op maandag 20 januari, van 16.00 – 18.00.
We kunnen dan kennismaken!
Het programma: Wij stellen ons bedrijf kort aan u voor, u kunt een kijkje nemen in ons smaaklab,
u kunt uiteraard zelf proeven, u kunt nagaan of u een goede proever bent, en er is een
netwerkborrel. Tevens belichten we graag de mogelijkheden die de smaakmanifestatie op zaterdag
10 mei 2014 voor u zou kunnen hebben.
We hopen u te mogen ontvangen op maandag 20 januari 2014 om 16.00.
Wilt u zo vriendelijk zijn deze uitnodiging onder uw leden te verspreiden?
U en uw leden kunnen zich tot uiterlijk 16 januari 2014 bij ons aanmelden, door een mail te sturen
naar smaak.glastuinbouw@wur.nl.
Ik hoop u dan te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
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Dr. Wouter Verkerke

Onderzoeker Smaak en Gezondheid van Glasgroenten
http://www.glastuinbouw.wur.nl/NL/thema/kwaliteit/smaakonderzoek/
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4. Sinterklaas 2013-2014, evaluatie Kerstmarkt
Het bestuur stelt vast dat een zeer groot deel van de leden geen behoefte-interesse
heeft getoond voor een buitengewone ALV met als onderwerp Sinterklaas 2013.
Dit onderwerp komt natuurlijk wel op de agenda bij de ALV van 11 maart as. Voordat
de evaluatie-afspraak met de Sint-organisatie wordt gemaakt vindt het bestuur dat we
als vereniging eerst op een rijtje moeten hebben wat we zelf willen en kunnen voor de
Sint-viering 2014. Van groot belang daarbij is wat onze activiteitencommissie als
actieve leden van de vereniging als standpunt zal hebben. Zonder hun inzet zal er
weinig voor elkaar komen. Jurrina gaat de club bijeenroepen om die duidelijkheid te
krijgen en met een voorstel te komen voor de ALV.
De afgelopen Kerstmarkt is een groot succes geweest. De concentratie van het
evenement rond onze 2 pleinen heeft daartoe bijgedragen. Natuurlijk zijn er
aandachtspunten voor 2014 zoals bewoners en ondernemers nog beter informeren over
plaats en duur van het evenement waardoor auto’s achter de Dorpsstraat dit jaar buiten
het gebied worden geparkeerd indien voor de afloop van de markt de auto nodig is en
er geen lege kramen zijn door het niet opkomen dagen van organisaties die via het
VIP een gratis kraam hebben gekregen. Cees zal in ieder geval een mailtje naar het
VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) sturen.
5. Stand van zaken aantal leden, financiën vereniging, ALV 2014
Cees meldt de afzegging van de AH en de wisseling Wipstrik - Toko Enak. Arjan
benadert nog een aantal nieuwe vestigingen zoals de hengelsportwinkel. De
contributie inning is op schema. Arjan geeft aan dat we voldoende middelen hebben en
een contributieverhoging niet aan de orde is. De toezegging van de burgemeester t.a.v.
de extra subsidie Sint-intocht van €1000,- is nog niet binnen. Cees stuurt een mailtje
naar de gemeente.
De agenda voor de ALV zal geen verrassingen bevatten, de standaardagenda zal van
toepassing zijn. Mocht een interessant onderwerp of spreker zich aandienen is dit in te
passen.
6. Opzet voorlopige begroting 2014
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Mede aan de hand van de definitieve activiteiten en evenementen voor dit jaar zal
Arjan begroting en verantwoording gereed hebben voor de bestuursvergadering in
februari. Aandacht voor een onderhoudspost feestverlichting. Arjan stuurt Cees de
nota van dit jaar om de gemeente te ondersteunen bij claimen van vergoeding voor
verknippen verlichting voor vd Linde Lingerie.
6. Rondvraag en sluiting
Geen onderwerpen voor de rondvraag. Norbert sluit af met de mededeling dat de
komende ALV zijn laatste vergadering als voorzitter van onze vereniging zal zijn. Hij
vraagt de overige leden van het bestuur om na te denken over een nieuwe voorzitter.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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