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1. Opening en mededelingen
Voorzitter Johan van den Berg opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn
geen afmeldingen van (bestuurs)leden ontvangen. Hij informeert de aanwezigen over de
samenwerking met VNO-NCW Brabantse Wal en de voordelen die dit voor onze leden heeft o.a.
in de vorm van stevigere belangenbehartiging richting lokale en regionale overheden.

2. Vaststellen notulen ALV 23 maart 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van betreffende ALV en deze worden derhalve
ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2017 secretaris
Secretaris Sjaak Staal neemt het verenigingsjaar 2017 door met een terugblik op de belangrijkste
gebeurtenissen voor de vereniging waaronder de constructieve gesprekken met gemeente en
gelieerde ondernemersverenigingen, de netwerkevenementen en de bestuurswisselingen van
dat jaar.

4. Jaarverslag 2017 penningmeester
Onze penningmeester Ed de Been geeft een toelichting op de resultatenrekening 2017 en de
balans per 31-12-2017. Het boekjaar 2017 is afgesloten met een klein verlies van EUR 1.544,-die ingecalculeerd was. Het eigen vermogen eind 2017 is met ruim EUR 43.000,-- nog steeds
stevig te noemen en bestaat voor het overgrote deel uit liquide middelen. De vereniging is
financieel gezond. De leden nemen hiervan kennis en hebben verder geen vragen of
opmerkingen.

5. Kascontrolecommissie
De heren Smits en Wassenburg hebben de kascontrole uitgevoerd en geen onregelmatigheden
geconstateerd. De ledenvergadering dechargeert de penningmeester voor het gevoerde
financiële beleid over 2017.

6. Begroting 2018
De begroting sluit af met een verlies van EUR 11.041,--. Hierin is EUR 3.588,-- aan eenmalige
kosten voor vernieuwing website en ons CRM-systeem verwerkt. En drie wat grotere
netwerkbijeenkomsten. Gezien het huidige spaarsaldo van rui EUR 40.000,-- is dit verlies
eenvoudig op te vangen. De vergadering gaat akkoord met de door de penningmeester
gepresenteerde begroting.

7. Bestuurswisselingen
Bestuursleden Vera van der Tuin en Peter de Lepper stellen zich niet meer verkiesbaar en
verlaten het bestuur van MKB Bergen op Zoom. De voorzitter bedankt hen beiden voor hun inzet
en werkzaamheden voor ondernemend Bergen op Zoom.
Als hun opvolgers stelt het bestuur de volgende personen voor:
- Yvonne den Brinker (Faster Forward) met als aandachtsgebied ledenadministratie en
ledenwerving
-Martina Remy (Petrus Wealth Management) met als aandachtsgebied de organisatie van de
netwerkevenementen
- Wim Serno (EcoPoint) met als aandachtsgebied de website en nieuwsbrief
De leden gaan akkoord met hun benoemingen en de drie kandidaten treden toe tot het bestuur.

8. Rondvraag en sluiting
-

-

Frank Steevens en Michael Smits geven de suggestie om wat grotere, landelijk bekendere
sprekers uit te nodigen voor komende netwerkbijeenkomsten. Dit is niet alleen interessant,
maar zal ook door de aandacht die dit krijgt het leden werven vergemakkelijken. Het bestuur
neemt deze suggestie mee.
Stephan Vermeulen vindt het op zijn zachts gezegd onbehoorlijk dat de gemeente geplande
vergaderingen met o.a. MKB-Bergen op Zoom op het laatste moment zonder reden afzegt.
Het bestuur zal hierover zijn ongenoegen uiten bij de verantwoordelijke wethouder

Verder geen vragen of opmerkingen waarna de voorzitter de vergadering sluit.

