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NOTULEN JAARVERGADERING 
 
Datum: Donderdag 18 april 2019 
Tijd:  17.00 tot 20.00 uur 
Locatie: Stichting Educatief WO2 Centrum Medemblik 
 
 
Welkom en opening 
Mike Olthoff heet iedereen om 17.00 uur welkom bij deze bijeenkomst. 
Na een ontvangst met koffie/thee en lekkers hebben we genoten van een geweldige rit in 
GMC’s door Medemblik. 
Daarna volgt een presentatie door familie Rustenburg over het ontstaan van het 
Oorlogsmuseum. Prachtige locatie en wat een geweldig initiatief. Complimenten. Zeg ’t 
voort, mond op mond reclame is belangrijk, dat werkt! 
https://www.educatiefwo2centrum.nl/  
 
Hierna opent Mike de officiële jaarvergadering. 
 
Jaarverslag vanuit bestuur door secretaris Mike Olthoff 
Het bestuur heeft een aanvraag gedaan aan het Ondernemersfonds voor vernieuwing van de 
infrastructuur Randweg. Voor het opstellen van een ontwerp is een bedrag van € 2.000 
toegekend. 
Door de gemeenteraad is besloten de bijdrage voor het Ondernemersfonds te verhogen. De 
bijdrage van de gemeente aan het ondernemersfonds wordt vanaf 2019 opgehaald door een 
reservering van de onroerende zaak belasting op niet-woningen.  
 
De MBG is ook lid van de Westfriese Bedrijven Groep (WBG). Het nieuwe bestuur is actief 
waardoor de WBG meer zichtbaar is. Wij houden jullie op de hoogte.  
Binnenkort zijn er twee bijeenkomsten: 
13 mei 2019 – ‘Is uw bedrijf klaar voor de energietransitie?” bij Vlaar Techniek in Medemblik 
14 mei 2019 – Koppie doen! bij Avontuur in Venhuizen 
 
De MBG maakt ook deel uit van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM).  
▪ Op de jaarlijks Dag van de Ondernemer wordt door hen samen met gemeente Medemblik 

een ‘feestavond’ georganiseerd; vrijdag 15 november 2019. Uitnodiging volgt. 
▪ Ook zijn we via de OFM betrokken bij het project verduurzaming bedrijventerreinen. Een 

initiatief van de provincie. TNO gaat een scan maken van het terrein Overleek-Almere. 
Uitslag volgt. 

▪ Samen met de gemeente en Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) gaat de 
OFM een bijeenkomst organiseren over Ondermijning. Uitnodiging volgt. 

 
Aankomende MBG bijeenkomsten: 
21 juni 2019 –  Haringparty op de kade in Medemblik door Het Wapen van Medemblik, 

Meijers 2.0 en Costas. Nadere informatie volgt. 
27 juni 2019 –  MBG Ondernemerscafé met Vitasys bij de Stadsbrouwerij Medemblik. 

Uitnodiging volgt. 
 
Notulen jaarvergadering 12 april 2019 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

https://www.educatiefwo2centrum.nl/
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Financieel verslag door penningmeester 
In 2018 is de nieuwe penningmeester Sietze Alkema benoemd, maar de overdracht van de 
stukken heeft lang op zich laten wachten waardoor de jaarrekening en controle 
kascommissie niet tijdig kon worden gerealiseerd. 
Voorstel is de jaarrekening tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 27 juni a.s. te 
bespreken. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Rondvraag 
Kees en Rutie Breebaart zijn gestopt met Praktisch Projectmeubel. Gemeld wordt dat het 
bedrijf is overgenomen door Novitaz https://bureaunovitaz.nl/   
Als dank wordt hen een mooie bos bloemen overhandigd. Veel succes en gezondheid. 
 
Sluiting 
De vergadering wordt afgesloten met een heerlijke ‘Blauwe Hap’ en een rondleiding door het 
museum. Daarna was het tijd voor gezellig informeel netwerken. 
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