VERSLAG VAN DE IKH-LEDENVERGADERING d.d. 16 APRIL 2019
Bij Pand Pannenkoek Schalkwijk
CONCEPT
_______________________________________________________________________________

Aanwezig
: Er zijn 28 vertegenwoordigers van 22 bedrijven
Verslaglegging : Heleen van Holten (IKH secretariaat)
_______________________________________________________________________________

1

Opening en mededelingen
Voorzitter Paul van de Plassche opent de vergadering en bedankt de familie De Kruijf voor de
gastvrijheid bij Pand Pannenkoek.
Mededelingen:
a. Glasvezel op de Meerpaal wordt momenteel uitgebreid.
b. Het project zonnepanelen staat op hold.
c. De Houtense Ondernemersdag wordt vervroegd naar 2 oktober in verband met de spreker.
d. PMO Houten is bezig om grotere bedrijven te motiveren om te participeren. Die kunnen dan via
Ondernemend Houten bij IKH of OKK lid worden.

2

Verslag van de vergadering van 12 april 2018
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3

Bestuurszaken
De termijn van drie bestuursleden, Trudy van Bennekom, Herman van Bommel en Gerrit Onink,
loopt af in 2019. De bestuursfuncties komen vacant. Zij worden bedankt voor hun inzet met
bloemen.
De uitvraag is per mail en tijdens deze vergadering aan de leden gedaan om zich kandidaat te
stellen. Er zijn drie kandidaten die zich gemeld hebben: Clarine Leskens (Stigter & Leskens
notarissen), Joke Kranen (Haakkranen) en Jan van der Maale (Hillside Corporate Finance).
Aangezien zich geen anderen leden aangemeld hebben stelt het bestuur voor deze kandidaten te
installeren.
Per acclamatie worden deze drie leden geïnstalleerd per 1 mei 2019.

5

Jaarrekening en afsluiting 2018
Penningmeester Bram Alblas heeft de stukken vóór de vergadering aan de leden gestuurd en licht
deze kort toe.
Over het jaar 2018 heeft de vereniging een positief jaarresultaat geboekt wat hoofdzakelijk ontstaan
is als gevolg van het vrijvallen van reserveringen voor het 7e lustrum.
De ledendag in september was uiteindelijk minder kostbaar dan het beschikbare budget. Mede ook
als gevolg van een lagere deelname.
Ook de andere ledenbijeenkomsten pakten voordeliger uit.
De begroting voor 2019, welke tijdens de ALV van vorig jaar is goedgekeurd, is aangepast naar
aanleiding van het ledenverlies per 1 januari 2019 en de naar verwachting hogere kosten voor de
ledenbijeenkomsten.
Dit leidt tot een klein negatief resultaat.
Er zijn geen vragen over de jaarrekening.
De penningmeester roept de leden op om hun buurman ondernemer die nog geen lid is te
introduceren bij IKH.
Verslag kascommissie:
Tom Nieuwenhuizen (2e jaar) en Sander de Ridder(1e jaar) hebben de stukken met de
penningmeester doorgenomen en brengen verslag uit via een brief die de penningmeester voorleest.
Beide zijn niet aanwezig op de vergadering.
Alle gestelde vragen zijn voldoende beantwoord.

IKH ledenvergadering d.d. 16 april 2019
Uw eventuele reactie kunt u sturen naar: secretariaat@ikh.nl

pag.1/1

Een verklaring ter zake van de kascommissie is aan penningmeester Bram Alblas ter hand gesteld
die hem archiveert.
Decharge aan het bestuur
De kascommissie adviseert de leden om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid over 2018. Dit wordt door de leden geaccordeerd.
AKZ accountants wordt bedankt voor het werk.
6

Begroting 2020
De begroting 2020 is vóór de vergadering per mail naar de leden gestuurd. De penningmeester licht
de stukken toe.
Voor de begroting van 2020 zijn de kosten iets hoger ingeschat in vergelijking met 2019.
Om voor 2020 een sluitende begroting te krijgen wordt voorgesteld om de contributie met € 5,- per
lid te verhogen (inflatiecorrectie).
De begroting 2020, inclusief de contributieverhoging, wordt vastgesteld.
Ben de Kraker (IGCN) stelt voor om de reserves, die niets opleveren op de bank, (gedeeltelijk) in te
zetten om het ledenaantal omhoog te krijgen en grotere bedrijven te enthousiasmeren. De kwaliteit
van de bijeenkomsten kan daarmee ook omhoog. Het bestuur gaat hiermee akkoord.

7

Benoeming kascommissie 2019
De kascommissie 2018 wordt bedankt met een fles wijn.
De kascommissie 2019 wordt vastgesteld: Sander de Ridder (AP Tuning 2e jaar) blijft nog een jaar
en Ben de Kraker (IGCN 1e jaar) biedt zich aan.

7.

Statuten
De statuten zijn flink verouderd. Er is een wijzigingsvoorstel met toelichting op de punten door het
bestuur per mail naar de leden gestuurd.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• De mogelijkheid om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere soortgelijke verenigingen.
• De typologie van ondernemingen, welke lid kunnen worden is uitgebreid naar o.a. retail-en
horecaondernemingen.
• Ondernemingen hebben ten minste 3 medewerkers.
• De sterkere regionale oriëntatie van de vereniging en de leden maakt het wenselijk ook bedrijven
van buiten Houten, maar met een sterke marktbinding met Houten, de mogelijkheid te geven lid te
worden van het IKH
• Er is een beperking opgenomen met betrekking tot het aantal ZZP-ondernemers, wat lid kan
worden.
Er zijn geen vragen over de wijziging van de statuten.
Volgens procedure zijn er tijdens deze ALV niet voldoende leden om een stemming uit te roepen.
Wel wordt er met handopsteken om de mening van de aanwezige leden gevraagd. Er is één
tegenstem. De overige leden zijn akkoord.
Om de wijzigingen rechtsgeldig door te voeren moet er binnen een maand een nieuwe vergadering
belegd worden. Het merendeel van de dan aanwezige leden moet tijdens die vergadering akkoord
gaan met de wijziging. De tweede afspraak vindt plaats op 6 mei om 16.30 uur.

8.

Jaarprogramma 2019
De voorzitter licht het programma 2019 toe. Dit staat ook op de site.
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9.

Presentatie nieuwe leden.
Amanda Bloemsierkunst, Bron Vio, Paul Architectuur en Cursus Geregeld stellen zich voor aan de
aanwezige leden. Meer informatie over deze en andere nieuwe leden vindt u op de IKH-site.

10.

Rondvraag en sluiting
Er is één vraag:
a. Aangegeven wordt dat leden via de zoekfunctie van de website niet goed vindbaar zijn. Dit heeft
te maken met de zoekwoorden die leden bij hun pagina zetten.
Zowel de ledenpagina’s met zoekwoorden als de app wordt nogmaals onder de aandacht van de
leden gebracht.
De vergadering wordt gesloten.
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