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NOTULEN 51e JAARVERGADERING 
 
Datum: Donderdag 6 juli 2017 
Tijd:  16.30 tot 20.00 uur 
Locatie: Strandpaviljoen De Zoete Zee 
 

 
Welkom en opening 
De voorzitter, Mark Noor opent de vergadering om 17.00 uur en heet iedereen welkom. 

 
Presentatie Maaike Steltenpool, toeristische coördinator gemeente Medemblik 
Toelichting over de plannen 2017; zie bijlage. 
 
Jaarverslag vanuit bestuur door de voorzitter 
In 2016 zijn 4 bijeenkomsten georganiseerd waaronder de jaarvergadering met een 

kooksessie en daarnaast presentaties van Horecabier, Gemeente Medemblik en Wijkom. 
Jaarlijks wordt ook de nieuwjaarsreceptie OFM gehouden en ditmaal was de beurt aan 
Andijk. Op 5 januari 2018 is de Nieuwjaarsborrel in Wervershoof. 

 
Begin dit jaar is een bijeenkomst georganiseerd i.s.m. FC Medemblik. Goede bijeenkomst 
met een enthousiaste spreker John van Zweden. Resultaat 6 nieuwe leden, totaal aantal 

leden staat nu op 70.  Plan is om in het nieuwe seizoen samen naar een voetbalwedstrijd 
van Swansea te gaan. Nadere informatie hierover volgt na de zomervakantie.  
 
De MBG is ook lid van de Westfriese Bedrijven Groep (WBG).  Gemeld wordt dat de nieuwe 

voorzitter Hans Huibers samen met de verenigingsmanager Bashar al Badri actief zijn. Dit 
blijkt mede uit de ontwikkelingen omtrent N23 en Breedband in Westfriesland. Daarnaast zijn 
er diverse commissies samengesteld waarin ook enkele MBG leden zitting hebben; Talent, 

Bereikbaarheid, Duurzaamheid, Regio op de kaart (toerisme) en 
Ondernemersverenigingen/Netwerken/Werving nieuwe leden. Interesse? Neem dan contact 
op met de WBG via info@westfriesebedrijvengroep.nl of via 

info@medemblikkerbedrijvengroep.nl  
 
MBG draagt Parkmanagement ook een warm hart toe. Parkmanager Pieter Veeter is 

aanwezig en stelt zich kort voor en vertelt wat Parkmanagement inhoudt; collectief. 
 
Notulen jaarvergadering 21 april 2016 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Financieel verslag door penningmeester 

Vanwege ziekte van de penningmeester, Richard Hoogendijk is er geen financieel verslag.  
 
Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
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Presentatie Jacco Spil, de toekomst van de musea in Medemblik. 
Zie bijlage. 
 
Sluiting 
De vergadering wordt om 18.15 uur gesloten, waarna lekker gegeten is van een heerlijke 

BBQ en informeel gezellig nagezeten bij  
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