Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 24 maart 2014

Aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Jurrina,Thomas, Gerard en Cees.
Afwezig: Arjan met bericht
1. Opening - mededelingen
Gerard opent de vergadering. Voor hem en ook voor Thomas die wat later binnen komt
zal deze bestuursvergadering deels proeven zijn wat er nu allemaal leeft in onze
vereniging. Als mededeling heeft Cees de laatste actie van Norbert Hefti. Norbert heeft
Ivo Biemond van de Sint-organisatie geïnformeerd over het besluit in ons ALV om een
gesprek aan te gaan met de Sint-organisatie om te evalueren en definitieve afspraken
te maken voor dit jaar. Namens onze vereniging een aantal leden van de activiteitencie
en het bestuur. Ivo zal naar Cees reageren met een voorstel voor een aantal agendamogelijkheden.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. N.a.v. het verslag: De extra subsidie van de gemeente
is binnen; Cees heeft de factuur van de kapotte feestverlichting doorgestuurd naar de
gemeente (Bob Bolleboom); stand van zaken Lidl uitbreiding is ongewijzigd en de
Vluchtheuvel ontwikkelingen komen aan de orde bij de ingekomen stukken.
3. Ingekomen stukken
Cees geeft aan dat hij voorlopig alle relevante vragen (meestal via email ontvangen)
aan het bestuur zal doorsturen. Hij zal daarbij aangegeven hoe hij gaat reageren.
Stukken die vlak voor een bestuursvergadering binnen komen wachten tot die
vergadering. De oogst van de afgelopen week:
Vraag van Jong Ondernemen om lesgevende ondernemers voor groep 8 van de
lagere scholen; leuk initiatief maar geen belangstelling vanuit het bestuur, Cees zal
antwoorden, is inmiddels telefonisch afgehandeld.
Convenant bevoorrading op zondag, de ondertekening door partijen moet nog
plaatsvinden, ondertekening door Gerard als nieuwe voorzitter of Cees als secretaris;
is al doorgegeven aan de gemeente.
Afspraak bestuurlijk-overleg gemeente met de 3 WV’s, Cees geeft de 15e en 19e
mei door als geschikt.
Voorontwerp ruimtelijke onderbouwing voor Locatie De Vluchtheuvel,
inhoudelijk geen opmerkingen en het is goed voor ons centrum, op woensdagavond 2
april 2014 wordt in het gemeentehuis in Bergschenhoek een inloopavond
georganiseerd. Tussen 17.30 uur en 19.30 uur kunt u binnenlopen om een toelichting
te krijgen op de voorontwerp uitgebreide omgevingsvergunning en ruimtelijke
onderbouwing, Cees zal richting initiatiefnemers verzoeken om in de huurcontracten
voor de winkelruimten de verplichting tot lidmaatschap WV op te nemen.
Statuten vereniging, via Gerard den Boer hebben we de beschikking gekregen over
de statuten van oprichting van de Ondernemersvereniging Bleiswijk, de voorloper van
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de afsplitsing naar Winkeliersvereniging Bleiswijk, we blijven op zoek naar die
statuten, statuten overeenkomstig de daarvoor geldende standaard, wij gaan voor 5
bestuursleden, Jurrina en Thomas worden als algemeen bestuurslid ingeschreven bij
de KvK, Cees stuurt de formulieren door.
Aanbieding van Prymos Zuid Holland Noord, collectief als vereniging gebruik
maken van periodieke controle van brandblussers. Cees zal de betreffende mail
doorsturen naar de leden met verzoek of ze wel of niet willen deelnemen en hun
gegevens worden doorgegeven.
Creditnota Sint vergunning, nota van de gemeente is binnen.
4. Evaluatie ALV 11 maart 2014
Afscheid van Norbert, besloten om hem een etentje bij Jofel aan te bieden, wellicht
gelijktijdig met het afscheid van Arjan als penningmeester.
Overleg met de Sint-organisatie, deelnemers aan de WV-kant zijn Rafke, Anne Sophie,
Debbie, Renate, Gerard en Cees. Toch wat afhankelijk van aantal vertegenwoordigers
Sint-organisatie.
5. Organisatie bestuur vereniging
Overdracht voorzitterschap, Cees geeft aan dat v.w.b. stukken hij alles digitaal
beschikbaar heeft, Norbert heeft veel papierwerk in zijn voorzittersmap zitten, Gerard
denkt na wat hij verder nodig heeft en benadert eventueel Norbert. Cees komt met een
opsomming van overleggen en doel daarvan.
Te nemen stappen overdracht penningmeester, Arjan heeft nadrukkelijk aangeven
uiterlijk 1 mei 2014 zijn zaken overgedragen te willen hebben. Het pure
administratieve werk is v.w.b. omvang beperkt dus een eventueel tijdelijke oplossing
(een bestuurslid tijdelijk) is mogelijk. Gerard zal Debbie benaderen of zij al niet wat
eerder deze functie kan invullen.
Algemene bestuursleden al aan de orde geweest.
6. Actualiteiten activiteiten 2014
Jurrina geeft aan dat de Paas activiteit nu aan de orde is in haar commissie. Het
concreet maken van afspraken blijkt met mailverkeer toch wat lastig.
Gerard zou het als nieuwe voorzitter op prijs stellen bij een komende
activiteitenvergadering aan te schuiven.
7. Rondvraag en sluiting
Vrijdag gaan Gerard en Cees naar de opening van het Medisch Hart. Cees vraagt Arjan
of de welkomstattentie is overgemaakt.
Cees stuurt Thomas het vergaderschema voor dit jaar op.
Gerard dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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