NOTULEN 52e JAARVERGADERING
Datum:
Tijd:
Locatie:

Donderdag 12 april 2018
16.30 tot 19.00 uur
Eetcafé De Babbelaar

Welkom en opening
De voorzitter, Mark Noor opent de vergadering om 17.00 uur en heet iedereen welkom.
Jaarverslag vanuit bestuur door de voorzitter
In 2017 zijn 6 bijeenkomsten georganiseerd waaronder de jaarvergadering met een bbq.
Presentaties door Praktisch Projectmeubel, de Rabobank en de Stadsbrouwerij. Jaarlijks
wordt ook de nieuwjaarsreceptie OFM gehouden en ditmaal was de beurt aan Wervershoof.
Samen met FC Medemblik was een bijeenkomst georganiseerd met als spreker John van
Zweden ‘de behangkoning’. Van vrijdag 13 t/m zondag 15 april a.s. gaat een groep van 17
personen naar een wedstrijd van Swansea.
De MBG is ook lid van de Westfriese Bedrijven Groep (WBG). Door voorzitter Hans Huibers
en de verenigingsmanager Bashar al Badri wordt de WBG meer op de kaart gezet. Ook zijn
er diverse werkgroepen samengesteld waarin MBG leden ook zitting hebben. Ook interesse
of meer informatie? Laat het ons weten via info@medemblikkerbedrijvengroep.nl
De MBG maakt ook deel uit van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). De
speerpuntennotitie wordt op dit moment geactualiseerd en binnenkort besproken met de
nieuwe fractievoorzitters en het nieuwe college.
In maart dit jaar is een bijeenkomst georganiseerd door de Energieke Regio voor alle
ondernemers op bedrijventerreinen Overleek – Almere, en de leden van de MBG. Voor het
verduurzamen zijn veel subsidiemogelijkheden. Interesse? Laat het ons weten dan zorgen
wij dat er contact wordt opgenomen.
Notulen jaarvergadering 6 juli 2017
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Financieel verslag door penningmeester
De penningmeester, Richard Hoogendijk neemt hierna het woord en licht de jaarrekening
2017 en de begroting 2018 toe.
Controle kascommissie
De kascommissie bestaande uit Ronald Bolhuis en Arnold Goedegebure heeft de cijfers
gecontroleerd en alles was prima.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit: Ronald Bolhuis en Jeroen de Geus.
Hierna verleent de vergadering decharge aan het bestuur.
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Bestuursverkiezing
Richard stopt als bestuurslid/penningmeester van de MBG.
Het bestuur heeft Sietze Alkema bereid gevonden deze functie te gaan vervullen. De
vergadering gaat met algemene stem hiermee akkoord.
Richard wordt bedankt voor zijn inzet en ontvangt een mooie boeket bloemen en een lekkere
fles wijs. Sietze veel succes.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Presentatie door Jasper de Boer van Oprecht Advocaten over
de nieuwe AVG wetgeving.
Per 25 mei a.s. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing en dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele EU. Ter voorbereiding hierop licht
Jasper de nieuwe wetgeving toe.
Klik hier voor de AVG checklist
Sluiting
De vergadering wordt om 18.30 uur gesloten, waarna genoten is van een heerlijke maaltijd
en tijd was voor gezellig netwerken.
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