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CONCEPT 
Verslag van de digitale  
Algemene Ledenvergadering van de WBG  
op 23 juni 2020 
 
Locatie: office@home 

 
Aanwezig: Voor de presentielijst zie de bijlage  
 
 
1. Opening 
Voorzitter Hans Huibers opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Verslag ALV 24 april 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 
Penningmeester Henk Kenter toont het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020 en 
licht daar waar nodig toe.  
De heer Meester informeert naar de overige bedrijfsopbrengsten. Gemeld wordt dat een 
eenmalige bijdrage voor projecten van gemeente Hoorn ontvangen. 
De heer Vlaming vraagt zich af waardoor de algemene kosten tweemaal zoveel zijn. Gemeld 
wordt dat dit veroorzaakt is door meer reclame en communicatie op social media, en ook de 
extra kosten van de parel- en partnerbijeenkomst. 
De heer Boukens vraagt zich af wat de sponsorkosten zijn. Gemeld wordt dat dit de bijdrage 
aan het ondernemersdebat is geweest. 
Advies vanuit de vergadering is de rubrieken voor 2020 aan te passen, waardoor de kosten 
meer inzichtelijker zijn. 
De heer Vlaming heeft al veel parels aangedragen, maar is van mening dat de 
transportbedrijven ook moeten aansluiten. Met diverse bedrijven is al contact geweest. Hij 
heeft contact met Van Stralen De Vries en samen met Bashar al Badri zal een afspraak 
gemaakt worden. Gemeld wordt dat voor de werkgroep Bereikbaarheid contact is gezocht 
met Breikers die hiervoor ook contacten gaat leggen. 
De heer Plas vraagt zich af of de Corona crisis invloed heeft op de verwachte uitgaven, en 
zo ja of hiervoor iets terug gedaan wordt naar de leden. Gemeld wordt dat de Corona crisis 
zeker gevolgen zal hebben op de uitgaven maar daar tegenover worden weer andere kosten 
gemaakt zoals de persconferentie voor de Zorg Academy en de grootschalige huisvesting 
voor de flexibele arbeidskrachten. Daarnaast gaat de belangenbehartiging gewoon door. In 
de jaarrekening 2020 zal hier aandacht aan gegeven worden. 
 
4. Verslag controle commissie 
De heren Sleurink en Beemsterboer hebben de controle van de financiële administratie 
uitgebreid gedaan. De heer Sleurink doet hiervan kort verslag. De WBG is een klein bedrijf 
met een complexe administratie door de vele projecten.  
De financiële administratie is op orde en complimenten aan de penningmeester. 
 
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening en verleent decharge aan het bestuur.  
 
5. Benoeming nieuw lid kascommissie 
De heer Piet Sleurink wordt benoemd voor een tweede termijn in de kascommissie. 
De heer Rob Beemsterboer stopt. De heer Joey Leeuwinga stelt zich beschikbaar. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
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6. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
7. Terugblik en vooruitkijken door voorzitter Hans Huibers 
Voorzitter Hans Huibers blikt hierna terug en kijkt vooruit op alle activiteiten die gedaan zijn 
en gaan plaatsvinden. 
Het VNG congres is uitgesteld naar 2021. Het Pact 7.1 loopt moeizaam, maar verwacht 
wordt dat in najaar 2020 het vervolg weer wordt opgepakt. 
Het plan voor de huisvesting flexibele arbeidskrachten wordt op 2 juli a.s. gepresenteerd en 
overhandigd aan de voorzitter van de Westfriese gemeentes Jan Nieuweburg. Vanuit de 
pers en politiek is veel belangstelling. Men kan fysiek of online aanwezig zijn.  
Begin juni is de post HBO voor de Zorg gepresenteerd en gestart. Inmiddels zijn we ook 
bezig met een post HBO voor de IT.  
Het project WBGroen en de Regionale Energie Strategie (RES) lopen gestaag door, maar 
vanwege de Corona crisis sluiten niet meer ondernemers aan. Gekeken wordt nu naar 
alternatieven. 
De heer Vlaming geeft aan dat onlangs een artikel in de krant stond dat de energie die door 
de windmolens wordt opgewerkt volledig naar de multinationals gaan. Een weerwoord 
hierover wordt gemist. WBG heeft dit zeker als aandachtspunt, maar het is een moeilijk 

onderwerp. Tip: kijk de uitzending de Hofbar terug; https://www.npostart.nl/de-hofbar/16-06-

2020/POW_04721004 

De Corona crisis heeft geleid tot het opstarten van de Taskforce en een meldpunt. Er zijn 
veel meldingen gedaan en goed doorgezet. Op dit moment is een van de signalen dat door 
de gemeente vergunningen vertraagd worden. Vanuit de vergadering wordt dit bevestigd, de 
ambtenaren blijven nog steeds thuiswerken en dat werkt lastig en geeft beperkingen. Als 
excuus werd eerst Corona gebruikt en nu komt de vakantieperiode er aan. De deuren 
moeten weer open, kom uit de kramp. Aangegeven wordt dat dit overall binnen de overheid 
geldt.  
Op 1 juli a.s. wordt door Rob van Loon en Robert Jan Knook een groot evenement 
georganiseerd, het moment dat weer 100 personen bij elkaar mogen komen. De gemeente 
wil hieraan niet meewerken. WBG wel en voorzitter Hans Huibers is ook een van de 
sprekers; hij denkt zeker na om hierover een ‘steen in de vijver te gooien’.  
 
8. Sluiting 
Voorzitter Hans Huibers bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit om 18.00 uur de 
vergadering. 
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