
Pagina 1 van 2 

 

 
 
 

NOTULEN JAARVERGADERING 
 
Datum: Donderdag 16 september 2021 
Tijd:  17.00 tot 18.00 uur 
Locatie: Bistrop3 te Medemblik 
 
 
Welkom en opening 
Voorzitter Mark Noor heet iedereen welkom en opent de jaarvergadering. 
 
Jaarverslag vanuit bestuur 
Vanwege Corona is de jaarvergadering in 2020 schriftelijk gedaan om te voldoen aan de 
statutaire verplichtingen. In 2020 en tot vandaag hebben wij geen activiteiten kunnen 
organiseren. Alleen in september 2020 is een borrel georganiseerd op het terras van Meijers 
2.0. 
Bestuur heeft een aanvraag gedaan bij het Ondernemersfonds voor vernieuwing 
infrastructuur Randweg (voormalige trimbaan). De aanvraag is toegekend en er wordt 
gewerkt aan een ontwerp en begroting hiervoor. 
 
De activiteiten van de OndernemersFederatie Medemblik (OFM) en Westfriese 
Bedrijvengroep (WBG) zijn wel doorgegaan. Het bestuur OFM heeft digitaal overleg gehad, 
ook met het college en de fracties. De verslagen van de overleggen met de gemeente staan 
op de OFM-website. Om het belang van de ondernemers in onze gemeente meer onder de 
aandacht te krijgen bij de politiek is een promotiefilm gemaakt, en samen met de WBG is 
een inspiratiedocument gemaakt; Samen één Westfriesland, zie bijlage. Op 2 juli jl. is dit 
magazine aan de raadsleden overhandigd ter inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s.  
In het najaar gaan de OFM en WBG de programma’s per gemeente doornemen en 
analyseren tot een positief stemadvies voor de ondernemers / bewoners. Wordt vervolgd. 
Door de WBG wordt ook gezocht naar een oplossing voor het tekort aan huisvesting in onze 
regio. Een grootschalige huisvesting voor flexibele arbeidsmigranten is een onderdeel 
hiervan. WBG heeft hierover regelmatig overleg met Pact 7.1 Opgemerkt wordt dat naar 
verwachting het beleid over een tweede woning in de kernen gaat veranderen, alleen nog 
mogelijk in de buitenwijken. Het gemeentebesluit zal nog wel discussie opleveren, ook het 
handhaven hiervan is nog niet bekend. 
Op 19 november a.s. wordt weer de Ondernemersborrel georganiseerd op de Dag van de 
Ondernemer. Locatie: Het nieuwe Bonte Paard in Abbekerk. Uitnodiging volgt. 
 
Toelichting over warmtetransitie 
Doel was dat Agriport hierover een lezing gaat geven, maar zij waren verhinderd.  
Mark licht hierna de inhoud toe. Op Agriport is een warmtebron, waarbij veel 
warmtecapaciteit overblijft. Mogelijkheid wordt uitgewerkt om richting Medemblik een 
warmtebuis aan te leggen. Hierover is overleg met de gemeente en Provincie. Gestreefd 
wordt naar een samenwerking, de kosten hiervan worden gecalculeerd.  
Bij een volgende bijeenkomst wordt hierover een presentatie gehouden, waarna de leden 
het besluit kunnen nemen of wij hierin gaan anticiperen. 
De duurzaamheidsambitie staat bovenaan, positief als we mee gaan doen. Belangrijk om te 
weten of het rendabel is en wij niet afhankelijk zijn van een partij. Goed als wij als 
ondernemers bewust zijn van de verduurzaming. 
 

https://www.ofmedemblik.nl/?doing_wp_cron=1635968391.0551369190216064453125
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Notulen jaarvergadering 12 april 2019 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Financieel verslag door penningmeester 
De jaarrekening 2020 wordt uitgereikt en daar waar nodig toegelicht door penningmeester 
Sietze. De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening. 
De begroting 2021 wordt hierna toegelicht door Sietze. Voorstel is de contributie ongewijzigd 
te laten. De vergadering gaat hiermee akkoord.  
De contributiefacturen worden in het 4e kwartaal verstuurd. 
In 2022 bestaat de MBG 50 jaar en dit gaan we vieren! 
 
Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Marc Meendering en Jeroen de Geus, heeft de cijfers 
gecontroleerd en alles was prima. Als dank wordt een bos bloemen aan de heren 
overhandigd. 
Hierna verleent de vergadering decharge aan het bestuur. 
 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit: Marc Meendering en Michael Dienaar 
 
Bestuurssamenstelling 
Vanuit de statuten is een rooster van aftreden opgesteld voor het bestuur. 
Mike Olthoff is aftredend en herkiesbaar. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. Aan Mike wordt een bos bloemen overhandigd. 
 
Voorstel statutenwijziging 
De statuten moeten op enkele punten worden aangepast, mede door de nieuwe WBTR 
regels. Het bestuur gaat de statutenwijzigingen uitwerken en het voorstel volgt, eventueel 
digitaal. 
 
Rondvraag 
 
Sluiting 
De vergadering wordt afgesloten met een heerlijk Walking Diner.  
Daarna was het tijd voor gezellig informeel netwerken. 

 
 
 
 
 


