Verslag Lunchbijeenkomst BVNM
d.d. 20 maart 2014
Alle bewoners van de Bedrijventerreinen Molletjesveer en Noorderveld en een aantal
gasten zijn voor deze lunchbijeenkomst uitgenodigd. De vergadering is uiteindelijk
bezocht door 38 bedrijven/organisaties en 49 personen (volgens getekende
presentielijst).
1. Opening en welkom door de voorzitter
Raymond Gruijs opent de vergadering om 12.45 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3.

Jaarverslag penningmeester

De jaarrekening 2013 wordt uitgereikt en de penningmeester, Marcel Bults, licht e.e.a.
kort toe.
De kascommissie bestaande uit Ad Knijnenberg en Jack van Duijvenbode hebben de
controle met zorg uitgevoerd en kunnen derhalve meedelen dat de kascommissie
adviseert de penningmeester decharge te verlenen voor zijn gevoerde administratie.
Volgens de statuten is Ad Knijnenberg aftredend en tijdens de vergadering heeft René
Beijaard zich beschikbaar gesteld als lid van de kascommissie.
4.

Mededelingen en correspondentie





5.

Rooster van aftreden
De voorzitter, Raymond Gruijs, is volgens het rooster van aftreden in oktober
aftredend en herkiesbaar.
Het bestuur verwelkomt de volgende nieuwe leden:
- Zaanstad Dakwerken, de heer A. Swart
- Baanstede, de heer F. Verheul
- De Solar Store, de heer R. de Vries
- A&A Capacity, de heer A. Rafimanesh
Lunchbijeenkomsten 2014: op 12 juni wordt aan het einde van de dag een
netwerkbijeenkomst en op donderdag 23 oktober vindt de algemene
ledenvergadering plaats.

Nieuws van de commissies

KVO en SCBM
Jos van Kooten meldt dat Bedrijvenvereniging Wormerland zelfstandig het certificaat zal
moeten behalen. Bedrijvenvereniging ABIN wil opnieuw het certificaat behalen en zoekt
daarvoor medewerking en aansluiting bij BVNM. Wij gaan hen, tezamen met Gemeente
Zaanstad (de heer Molanus), dit jaar begeleiden. Daarna volgt gezamenlijk elke 3 jaar de
hercertificering, waardoor wij slagvaardiger kunnen opereren en een kostenreductie
bewerkstelligen.

De ondernemers van Molletjesveer zijn geïnformeerd over de kadeverbetering van de
Nauernasche vaart. Een commissie o.l.v. Theo Krijnen is met betrokken ondernemers
hiermee bezig.
Indien ondernemers interesse hebben voor de tekening van het project met fasering incl.
projectleider en informatie over wat er gaat gebeuren kunnen deze opvragen bij Jos van
Kooten.
Duurzaam ondernemen
O.l.v. de voorzitter Martijn van Kooten is op 28 november bijeenkomst gehouden met 35
enthousiaste ondernemers. De volgende bijeenkomst is op donderdag 10 april van 16.00
uur tot uiterlijk 18.00 uur bij Zaanstad Dakwerken. Rob Zachte is namens de gemeente
aanwezig en Stefan Frits is gastspreker (zonnepanelen).
Aanmelden kan via de mail.
Communicatie
Dick Dekker geeft in het kort aan de doelstellingen van deze commissie. Speerpunten
zijn: groei door nieuwe bedrijven aan te trekken, de huidige bedrijven te behouden en
wat kunnen wij naar de toekomst toe bereiken. Er zijn tot nu toe ca. 20 bedrijven
bezocht die nog geen lid zijn. Terugkoppeling vindt plaats aan het bestuur.
6. Nieuws van de gemeente
Geen bijzonderheden te melden.
7.

ZON

Jantine Konijn brengt het ondernemerspreekuur onder de aandacht. Dit was voorheen
een initiatief van de KvK en wordt nu opgepakt door ZON.
In het kort worden ook de perikelen rond Zaanbrug gemeld.
8. Presentaties
Er zijn vanmiddag 3 presentaties met thema’s die ons allemaal raken.
- Subsidieregeling voor bedrijven m.b.t. investeringen op het gebied van duurzaamheid.
Presentatie door de heer R. Justus, projectleider van de gemeente Zaanstad.
M.b.t. de revitalisering Molletjesveer II antwoord Jos van Kooten op de vraag van
Machteld Bos over het slechte wegdek (+ riolering) dat dit opgenomen wordt met Fred
Molanus. Er wordt nu geprobeerd om dit in 1 fase tegelijk aan te pakken, samen met de
provincie op basis van de HIRP subsidie.
Voor wat betreft de ontsluiting Noorderveld I en II antwoordt Jos van Kooten dat de wil
er wel is maar het geld niet. In kader van HIRP wel mogelijk om daar nog eens naar te
kijken.
- Werkgevers dienstverlening. Presentatie door de heer M. Verra van de gemeente
Zaanstad.
- UNC; Associatie Uitvaartverzorging. Bedrijfspresentatie door de heer Matthijs de Gee.

9.

Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Tot slot vraagt Ed Kuijper van Fortuna aandacht voor de samenwerking tussen bedrijven
en sportclub.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 14.00 uur.

