VERSLAG VAN DE IKH-LEDENVERGADERING d.d. 29 oktober 2020
Digitaal
CONCEPT 31-10-2020
_______________________________________________________________________________

Aanwezig
: Er zijn 33 vertegenwoordigers van 32 lidbedrijven
Verslaglegging : Heleen van Holten (IKH secretariaat)
_______________________________________________________________________________

1

Opening en mededelingen
Voorzitter Paul van de Plassche opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.

2

Verslag van de vergadering van 16 april 2019
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3

Jaarrekening en afsluiting 2019
a. Penningmeester Bram Alblas heeft de stukken vóór de vergadering aan de leden ter beschikking
gesteld en licht deze kort toe. Er zijn enkele leden die de site van IKH niet hebben kunnen
benaderen. Vanuit de organisatie zijn er geen belemmeringen en functioneert de site normaal.
b. Bram Alblas licht de jaarrekening 2019 kort toe. Het jaar 2019 wordt met een bescheiden
positief resultaat afgesloten ondanks een wat groter ledenverloop dan begroot.
c. Er is nog een goede reserve. Over verlaging daarvan door besteding is in de vorige ALV
gesproken door een lid. Door de situatie rondom Covid-19 is verlaging van de reserves dit jaar
niet gelukt.
d. Er zijn geen opmerkingen of vragen over de jaarrekening of de balans.
Verslag kascommissie:
Sander de Ridder (AP Tuning) en Ben de Kraker (IGCN) hebben de stukken met de penningmeester
doorgenomen en brengen verslag uit via een brief die de penningmeester aan de leden toont. Deze
brief is op de site gepubliceerd. Beide leden zijn niet aanwezig op de vergadering.
Alle door hen gestelde vragen zijn voldoende beantwoord.
De 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 2019. Dit wordt door de leden geaccordeerd.

4.

Benoeming kascommissie 2020
De kascommissie 2019 wordt bedankt voor haar werk.
De kascommissie 2020 wordt vastgesteld: Ben de Kraker (IGCN 2e jaar) blijft nog een jaar en
Kevin Jansen (Food ’n Mood) (1e jaar) is de tweede persoon.
Sander de Ridder treedt af.

5.

Bestuurszaken-overdracht penningmeester
Het penningmeesterschap wordt overgedragen aan Jan van der Maale. Bram Alblas blijft wel in het
bestuur. De voorzitter bedankt Bram met een kistje wijn met speciale etiketten.
Jan van der Maale wordt geïnstalleerd. Een korte introductie van Jan is bij de vergaderstukken
beschikbaar gesteld.

6.

Begroting 2021
a. Penningmeester Jan van der Maale heeft de begroting 2021 opgesteld op basis van het verleden.
Deze is beschikbaar gesteld aan de leden via de site.
b. Door Corona zijn er minder activiteiten, kunnen we minder bij elkaar komen en maken we dus
minder kosten.
c. Jan stelt voor om de contributie 2021 éénmalig met 1/3 te verlagen. Door deze geste aan de
leden wordt fors ingeteerd op de reserves. De leden gaan hiermee akkoord.
De begroting 2021, inclusief de éénmalige verlaging van de contributie, wordt vastgesteld.
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7.

Wijziging statuten
a. Bestuurslid Clarine Leskens (SL Notarissen) licht dit punt toe. In 2019 is een statutenwijziging
voorgesteld. Deze is destijds niet aangenomen omdat leden verder wilden praten over de vorm.
b. Het idee is dat de statuten op grote lijnen gemoderniseerd worden.
c. In het voorstel wordt ook gelegaliseerd dat 15% van het ledenbestand ZZP’er mag zijn. Dit zijn
bedrijven met minder dan 3 FTE in dienst.
d. Daarnaast krijgt het bestuur enige vrijheid om aanvragen lidmaatschap van ZZP’ers te
beoordelen op criteria als voldoende netwerk en toegevoegde waarde voor de andere leden.
e. Er zijn een aantal leden die een reactie geven:
e1. Else Hendriks (Bron Verdieping) geeft aan dat ze akkoord gaat met de 15%.
e2. Waldemar van Slagmaat (SBM) zegt dat het een goede ontwikkeling is en stelt een paar
vragen. Die 15% is hard. Hoe ga je selecteren? Is een proeflidmaatschap mogelijk of iemand
een paar keer laten meedraaien. Clarine Leskens geeft aan dat een proeflidmaatschap niet
wenselijk is maar een kennismaking wel.
e3. Paul Koop (Koop Communicatie) vraagt wat het huidige percentage leden is wat niet voldoet
aan de eis van 3 FTE?
En wat de criteria voor ZZP’ers anders dan deze eis? Clarine geeft aan dat iemand moet iets
willen leren en iets moet toevoegen aan het ledenbestand zoals een netwerk of kennis. Het is
ter beoordeling aan het bestuur of dit voldoende is.
e4. Joke Kranen (Haakkranen ontwerpers) geeft aan dat de Houtense ZZP club ophoudt te
bestaan. Er zullen meer mensen zijn die behoefte hebben aan een netwerk in Houten en willen
overstappen. Daarbij is krimp van het ledenaantal niet wenselijk en de diversiteit in de
vereniging belangrijk. Clarine geeft aan dat we deze ontwikkelingen over een jaar zullen
evalueren.
f. Stemming statutenwijziging: het vereiste quorum is niet aanwezig op de vergadering. Daarom is
er een tweede vergadering uitgeschreven. Die staat gepland op donderdag 12 november 9.00
uur. Ook digitaal.
g. Else Hendriks (Bron Verdieping) vraagt of we, bij verhindering op 12 november, nu al kunnen
stemmen, maar dat is niet toegestaan. Zij kan wel een ander lid machtigen.
h. Clarine Leskens geeft aan dat het 2/3 van de bij de tweede vergadering aanwezige leden akkoord
moet geven en dat het aantal aanwezige leden niet van belang is.

8.

Rondvraag en sluiting
a. Eugène van Zijl (van Zijl Accountancy) bedankt het bestuur voor de goede organisatie van de
vergadering en de bijzondere attenties die in de loop van het jaar aan de leden gestuurd zijn.
b. Bram Alblas geeft aan dat de horeca van Houten actief is en een soort ‘thuisbezorgd.nl’ opgezet
heeft. Kevin Jansen (Food ’n Mood) licht toe: de horeca van Houten heeft zich aangesloten bij
een platform Heel Houten Eet. Dit is een platform waarmee bij bestelling voor diners de 13%
bezorgkosten niet betaald worden en al het geld naar de ondernemers zelf gaat. Leden worden
opgeroepen om vooral leden in de horeca rechtstreeks te benaderen als zij diners willen
bestellen.
De vergadering wordt gesloten.
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