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CONCEPT 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de WBG,  
op 8 november 2018 
 
Locatie: Het Wapen van Medemblik 

 
Aanwezig: Voor de presentielijst zie de bijlage  
 
 
1. Opening 
Voorzitter Hans Huibers opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Verslag ALV 9 november 2017 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Financieel jaarverslag 2017 + voorlopige 2018 
Penningmeester Henk Kenter toont het financieel jaarverslag 2017, dat nog door de vorige 
penningmeester is opgemaakt, en licht deze waar nodig toe. 
Pieter Plas merkt op dat de liquiditeit goed is maar de vorderingen hoog zijn. Aangegeven 
wordt dat dit veroorzaakt wordt door de late verrekeningen met de clubs. Deze betalingen 
zijn begin 2018 ontvangen. Voor 2018 is hiervoor meer aandacht. 2017 was echt een 
transitiejaar, in 2018 al meer stabiliteit. 
Hierna gaat de vergadering akkoord met de jaarrekening en verleent decharge aan het 
bestuur. Met dank alsnog aan Jos de Lange. 
 
De voorlopige jaarrekening 2018 met de begroting 2018 worden daarna getoond en 
toegelicht door Henk Kenter. Het goede beleid is cijfermatig zichtbaar. Voor de kosten van 
de professionalisering is geen bedrag meer nodig uit de reserves.. 
 
4. Statutenwijziging 
Het besluit om de samenstelling van het bestuur aan te passen was vorig jaar al genomen, 
maar moet nog geformaliseerd worden. Door het bestuur is de statutenwijziging echter niet 
formeel ter inzage gelegd, de procedure is niet juist gegaan. Excuses hiervoor. Besloten 
wordt de statutenwijziging op een ander moment te formaliseren. 
 
Op de voorgenomen wijziging de benoeming van de bestuurders van het Algemeen Bestuur 
van 3 naar 5 jaar, is de vergadering geen voorstander. Voor vernieuwing en verjonging is 3 
jaar beter.  
 
De wijziging om de jaarrekening i.p.v. binnen 6 maanden naar binnen 12 maanden aan te 
passen, is wettelijk niet mogelijk. Hiervoor moet jaarlijks toestemming gevraagd worden. Het 
bestuur is voorstander de begroting in november te behandelen en willen niet tweemaal per 
jaar een ALV organiseren.  
 
Het bestuur gaat zich opnieuw beraden op de statutenwijziging en komt hierop terug. 
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5. Bestuurssamenstelling 
De vacature van penningmeester is inmiddels ingevuld en opgepakt door Henk Kenter. 
Formeel moet hij benoemd worden door de ALV. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Hierna stelt Henk zichzelf kort voor. 
Marcel Koomen heeft aangegeven te stoppen als secretaris. Op dit moment wordt nog 
gezocht naar een geschikte kandidaat, tot zolang zal Marcel Koomen de functie blijven 
uitoefenen. Voorkeur is een (vrouwelijke) kandidaat uit een van de aangesloten clubs. 
Marcel Koomen blijft wel in het organisatieteam van Koppie doen!  
De vergadering gaat hiermee akkoord 
 
5. Begroting 2019 
Penningmeester Henk Kenter heeft de begroting 2019 opgesteld en licht deze waar nodig 
toe. De begroting straalt vertrouwen uit. Gemeld wordt dat dit de laatste maal is dat een 
traditionele begroting is gemaakt.  
Dirk Verbeek ziet de positieve cijfers en informeert of de WBG bijdrage ook nog ter discussie 
staat. Gemeld dat dit zeker een aandachtspunt is, maar basis is de financiën op orde te 
hebben en houden. Voor 2019 zal de bijdrage nog niet worden verlaagd. 
De vergadering gaat hierna akkoord met de begroting. 
 
6. Rondvraag 
Piet Sleurink vindt de professionalisering positief, maar verzoekt deze ook door te voeren in 
de voorbereiding van deze vergadering qua statutenwijziging. Het bestuur erkent dit en biedt 
nogmaals excuses aan. 
 
Hierna volgt een toelichting op het strategische plan “Amsterdam First Westfriesland 
Second’ door voorzitter Hans Huibers. 
Doel is het Westfriese bedrijfsleven goed te kunnen vertegenwoordigen samen met diverse 
Partners en Parels. HOBIJ is een van de Partners die ook aanwezig is en meldt waarom zij 
partner zijn geworden van de WBG. Samenwerking werkt. 
Op 23 november 2018 is door de WBG samen met de 7 Westfriese gemeentes een 
bijeenkomst georganiseerd om de voorbereiding voor Pact 2.0 te bespreken. Veel 
ondernemers waaronder onze parels en partners zijn uitgenodigd. 
Alle thema’s zijn met elkaar verbonden om Westfriesland op de kaart te zetten.  
De offertes over het toerisme, de verbreding Houtribdijk en het doortrekken van de Noord-
Zuidlijn worden op dit moment uitgewerkt door 10 studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam in 3 groepen. Twee groepen zijn aanwezig en lichten hun opdracht en werkwijze 
toe. Medio januari 2019 moet de opdracht gereed zijn en voor de presentatie wordt een 
bijeenkomst georganiseer. 
 
Vanuit de vergadering wordt geïnformeerd naar de ideeën voor de woningbouw. Gedacht 
wordt aan flexibele woningbouw voor tijdelijke huisvesting. Veel woningen gaan nu verloren 
waardoor veel jongeren weggaan en dat willen we voorkomen. Hoorn is de 
centrumgemeente en die moet zich hiernaar ook gedragen. We zullen voorkomen dat de 
graslanden volgebouwd moeten worden, want dit is een van de redenen waarom de 
toeristen naar onze regio willen komen.  
Aangegeven wordt dat de provincie een belangrijke spil is. In maart 2019 zijn de Provinciale 
Statenverkiezingen; Laat je stem horen! 
 
Als afsluiting volgt een gezellig informele netwerkborrel. 
 
 


