
 

 

Verslag Ledenvergadering op donderdag 21 oktober 2021, aanvang 18.30 uur  
 
Aanwezigsheidsregistratie: 35 stemgerechtigde leden waarvan 1 volmacht per e-mail.  

 
1. Opening ALV en mededelingen – Frank de Winter 

 
2. Goedkeuring verslag vergadering 29 oktober 2020 (bijlage) – Frank de Winter 

Het verslag wordt door een meerderheid van de aanwezigen met applaus vastgesteld.   
 

3. Presentatie jaarcijfers 2020 – Frank de Winter  
De cijfers worden kort gepresenteerd met de vergadering. Er zijn geen vragen ontvangen. 
Frank licht De begroting 2022 zal nog veranderen, i.v.m. oprichting van een zelfstandige 
stichting voor HLO. René Timmers licht de kascontrole toe, die hij met Erik Marcus heeft 
uitgevoerd. De administratie werd in 2020 voor het eerst volledig digitaal gevoerd. Enkele 
posten moeten nog worden gecorrigeerd (o.a. Debiteuren) maar dat gaat om lage bedragen. 
Er staat nog wel een vraag open, nl. over ontvangen subsidies (HLO en Misfits) en de 
aftrekbaarheid van de btw. Dat laten we officieel uitzoeken door een expert en kan later nog 
gecorrigeerd worden. Ook de leesbaarheid van het excelbestand is verbeterd. M.b.t. het 
eigen vermogen van de vereniging heeft de kascommissie de vraag gesteld over de hoogte 
van het kapitaal. Daarop hebben wij advies uitgebracht om 1,5 x de jaarcontributie aan te 
houden als kapitaal. Er wordt gestemd om het jaarverslag (1) vast te stellen en om decharge 
(2) te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financieel-economische beleid over 2020. 
Dit wordt door een meerderheid van de aanwezigen met applaus bevestigd.   

 
4. Benoeming kascommissie 2021 

René Timmers van Finovion en Erik Marcus zet de taak van de kascommissie voort met een 
van hen. Jochem Langenhuijzen volgt René op. René wordt bedankt voor zijn inzet. 

 
5. Jaarverslag 2020 (bijlage) - Marion Neggers 

De jaarrekening zoals opgenomen in het jaarverslag is reeds behandeld bij punt 3. In het 
jaarverslag is op hoofdlijnen beschreven wat er in 2020 is gebeurd. Het jaarverslag wordt 
met applaus goedgekeurd. 
 

6. Projecten 
a. Misfits/Startersloket – Efie Derksen 

In een korte video praat Efie de vergadering bij over de voortgang. 
b. HLO Hybride Leeromgeving – Marga Huijbregts 

HLO gaat verder als zelfstandige stichting. De naam wordt feestelijk onthuld: Eigenwijzer 
Maashorst. De afgelopen jaren zijn diverse projecten gestart op dit gebied, Marga licht 
deze kort toe. www.eigenwijzermaashorst.nl Elke 1e eerste vrijdag van de maand is er 
een online nieuwsjournaal van Eigenwijzer Maashorst van max 30 min. Aanmelden kan 
via info@eigenwijzermaashorst.nl. Je ontvangt dan een deelname link.  
 
V: Marcel de Laat vraagt of de Campus in Uden een concurrent van Eigenwijzer 
Maashorst is.  
A: Frank de Winter antwoord dat dit niet het geval is. Eigenwijzer Maashorst wil juist 
graag samenwerken en is daarover al in gesprek met de Campus. 
 



 

 

7. Bestuurszaken (Frank de Winter) 
a. Benoeming Mark Bras - goedgekeurd 
b. Benoeming Fokko Jolles – goedgekeurd, de administratie wordt vanaf nu niet meer 

betaald gevoerd door Jolles & Ko.  
c. Herverkiezing Marion Neggers - goedgekeurd 
d. Herverkiezing Efie Derks - goedgekeurd 
e. Vertrek Hans Clemens – na dit jaar legt Hans zijn rol als bestuurslid neer. Wij nemen 

binnenkort nog afscheid van hem bij zijn definitieve vertrek.  
 

8. Voorstellen nieuwe leden   
ROI10 Mark Schenkius en Flown Rob van Berkel stellen zich voor. Check hun profiel op 
onze website. 

 
9. Update Gemeente  

De burgemeester neemt eind dit jaar afscheid vanwege de fusie van de gemeente. Hij heeft 
de verenging zien veranderen van inhoud naar relatiegericht. De samenwerking is reuze 
belangrijk. Hij dankt de vereniging en het bestuur voor de prettige samenwerking en hoopt 
dat dit ook in de toekomst wordt voortgezet.  
 

10. Rondvraag en sluiting – Frank de Winter 
V: Is er al een besluit genomen over een financiële bijdrage aan de HLO?  
A: Het bestuur heeft hierin positief beslist. Dit geld komt uit het eigen vermogen met 
bijzondere bestemming.  
 
V: Wat is de status van de ‘SOM’? 
A: SOM is een samenwerkingsverband tussen de ondernemersverenigingen in de nieuwe 
gemeente met als doel samen op te trekken in de belangenbehartiging van het bedrijfsleven 
naar de gemeente. De werktitel is ‘SOM’ en het is geen aparte entiteit maar een 
samenwerkingsverband. Het is een stap naar vereniging 3.0 (community gedachte). 
 
Marcel de Laat maakt een compliment over de rapportage “economische visie”. Die visie 
kan nu worden uitgewerkt naar een plan. Hij daagt iedere ondernemer uit om het rapport 
goed te bekijken en met ideeën te komen.  

 
Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering om 19.50 uur en is het woord aan Thijs 
Lindhorst.  

 
 
 


