
  

 

 

  

 1 

 

CONCEPT 
Verslag van de 
Algemene Ledenvergadering van de WBG  
op 20 april 2022 
 
Locatie: Van der Valk Hotel Hoorn 

 
Aanwezig: Voor de presentielijst zie de bijlage  
 
 
1. Opening 
Secretaris Lucinda Hoogewerf opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Verslag activiteiten 2021 
Het jaarverslag 2021 wordt gepresenteerd door middel van een filmpje; klik hier 
 
3. Verslag ALV 21 april 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en definitief vastgesteld. 
 
4. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Joey Leeuwinga en Erie Huisman hebben de controle van 
de financiële administratie uitgebreid gedaan. De heer Sleurink is uitgevallen in verband met 
langdurige ziekte, waardoor op korte termijn Erie Huisman is gevraagd. De controle is 
gedaan, maar voor volgend jaar zal hiervoor meer tijd ingepland worden. 
 
5. Financieel jaarverslag 2021 
Penningmeester Jan Hoff licht de cijfers daar waar nodig toe. 
 
6. Decharge verlenen aan het Bestuur 
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening en verleent decharge aan het bestuur.  
 
7. Benoeming nieuw lid kascommissie 
De heer Joey Leeuwinga heeft voor de tweede termijn zitting gehad in de kascommissie en 
wordt bedankt voor zijn inzet. 
Mevrouw Erie Huisman wordt benoemd voor een tweede termijn in de kascommissie. 
 
Vanuit de vergadering meldt geen nieuwe kascommissie lid zich aan. Voorgesteld wordt een 
nieuw lid en reserve lid rechtstreeks te gaan vragen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
8. Toelichting wijziging contributie – Begroting 2022 
Belangenbehartiging kost geld, de WBG is veel professioneler geworden en de activiteiten 
omvangrijker. Om in de toekomst deze belangrijke rol te kunnen blijven vervullen is door het 
Algemeen Bestuur besloten de contributie te verhogen. Hierdoor krijgt de vereniging een 
bredere financiële basis, wat de continuïteit en slagkracht ten goede komt. 
De bijdrage wordt door alle aangesloten bedrijven, leden van de ondernemersvereniging 
betaald, waarbij ook de staffel toegepast wordt. Klik hier voor de WBG bijdrage. 
Uitgangspunt is wel dat ieder bedrijf eenmaal WBG contributie betaalt, mocht een bedrijf van 
meerdere verenigingen lid zijn. 
 
 
 

https://www.westfriesebedrijvengroep.nl/lid-worden/
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Het WBG bestuur kan de verenigingen helpen met de communicatie hierover aan de leden. 
Daarnaast zal penningmeester Jan Hoff een overleg inplannen met de penningmeesters van 
de aangesloten verenigingen. 
 
9. Samenstelling bestuur 
Lucinda Hoogewerf is aftredend en herkiesbaar voor de functie van secretaris. De 
vergadering gaat met algemene stemmen hiermee akkoord. 
 
Door het bestuur wordt de heer Hans-Peter Baars voorgesteld voor de invulling van de 
vacature Voorzitter. De vergadering gaat met algemene stemmen hiermee akkoord. 
 
10. Rondvraag 
Henk Vlaming stelt voor de WBG bijdrage vanuit de ondernemersfondsen te betalen, alle 
ondernemers doen dan mee. Het ondernemersfonds is van en voor ondernemers. Goed 
idee, het bestuur gaat dit oppakken. 
 
11. Vooruitkijken door de nieuwe voorzitter Hans-Peter Baars 
Hans-Peter Baars stelt zichzelf kort voor en toont hierna een presentatie over de toekomst 
van de WBG; klik hier 
 
Meegedeeld wordt dat vanavond Hans Boukens en Sjon de Lange namens de WBG 
aanwezig zijn bij een ledenbijeenkomst van Businessclub Venhuizen. De laatste schakel van 
de clubs in Westfriesland. Hans is aangekomen en deelt mee dat de presentatie vanuit de 
WBG goed is gegaan, maar het besluit wordt later gedaan. 
 
Talent; Aangegeven wordt dat een grote behoefte is aan vakmanschap (MBO niveau). 
 
Wonen; Gemeld wordt dat gezocht wordt naar meerdere locaties voor 300 personen i.p.v. 
een grootschalig complex. De 7 Westfriese gemeente hebben een convenant ondertekend 
voor een onderzoek naar locaties.  
Aandachtspunt is een goed beheer en controle, de kennis van de tuinders te gebruiken, het 
verlenen van vergunningen door gemeente(s) en de houding van de Provincie. 
 
Samenwerken is belangrijk, het bundelen van onze krachten.  
 
12. Sluiting 
Secretaris Lucinda Hoogewerf bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit om 21.15 uur 
de vergadering. 
 
 
 
 
 
 


