
 

 
 
Betreft:   : Verslag Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Datum    : 13 april 2016 
Tijd    : 20.00 uur 
Lokatie   : Dorpshuis te  Badhoevedorp 
Bestuur:   : Voorzitter      : Peter Verdaasdonk 

  Vice-voorzitter/ 
  penningmeester : Charles Catalani 

      Secretaris           : Ton Reijns    
                                                 Evenementen     : Robert Bakker/Marianne Weber      
Aangemeld   :  18 geregistreerde leden (incl. 5 bestuursleden)   
Aanwezig   :  16 geregistreerde leden (incl. 4 bestuursleden) 
Aanwezig zonder aanmelding:   2 geregistreerde leden 
Afwezig met bericht  :    1 bestuurslid 
Afwezig zonder bericht :    3 geregistreerde leden 
Vooraf afgemeld  :    2 geregistreerde leden   
Notuliste   :    Elise van Poelgeest 
 
 
1. Opening 
 
Peter Verdaasdonk,voorzitter van de BCB opent deze Algemene Leden Vergadering (ALV) 
en heet alle aanwezigen welkom in deze bijzondere locatie en voegt eraan toe dat de officiële 
opening pas op 27 mei 2016 plaats gaat vinden, en dat wij alvast een preview hebben.  
Na de ALV bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de  rondleiding door het gebouw. 
Peter meldt dat scheidend bestuurslid Marianne Weber, door ziekte is geveld, en helaas niet 
aanwezig kan zijn. Het bestuur zal in mei op passende wijze afscheid van haar nemen. 
 
2.Ingezonden stukken en mededelingen 
 
Geen. 
 
3.Verslag Algemene LedenVergadering van 22 april 2015 
 
Het verslag van bovengenoemde jaarvergadering wordt zonder op- of aanmerkingen 
vastgesteld. Waarvan nota. 
 
4. Verslag Buitengewone Algemene LedenVergadering van 10 januari 2016 
 
Ook het verslag van deze Buitengewone ALV wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
Waarvan nota. 
 



 
 
5. Financiëel Verslag 2015 
 
Charles Catalani (penningmeester) informeert de vergadering over de financiële stukken zoals 
deze op de site vermeld staan. Het dalend aantal leden in de afgelopen jaren vertaalt zich in de 
lagere contributie bijdrage. De grote uitgave aan evenementen zijn m.n. veroorzaakt door het 
30-jarig OSB/BCB jubileum . Echter zijn deze kosten voorzien en zijn grotendeels 
gecompenseerd door de vrijval van eerder getroffen voorzieningen t.b.v dit Jubileum. 
De kosten van de website zijn iets boven de begroting uitgekomen, verder lopen alle overige 
kosten keurig in de pas conform begroting. De begroting wordt overigens immer behoudend 
opgesteld.  
Het positieve resultaat is toegevoegd aan het Eigen Vermogen (EV) op de balans. 
Het EV bedraagt per ultimo 2015 :   afgerond € 25.000,--. 
Wij voldoen aan de vermogens voorwaarde die wij als BCB hanteren “een buffer van het 
aantal leden x de jaarcontributie”.  
Het aantal leden per 31 december 2015 is vastgesteld op 58.  
 
6. Verslag kascontrolecommissie  
 
Frank de Raadt (Ass. kantoor de Raadt) en Paul Rijkse (ING)  hebben samen de kascontrole 
uitgevoerd en Frank informeert de vergadering. 
Op 14 maart heeft de kascontrolecommissie de bescheiden van de BCB gecontroleerd en 
nauwkeurig de uitgaven t.g.v. het 30-jubileum bestudeerd. Hierin konden wij geen 
onvolkomenheden ontdekken. Banksaldo € 3.479,-- en een Eigen Vermogen van € 25.293,--. 
 
Wel heeft de kanscontrolecommissie nog een tip m.b.t. sponsoring en Paul Rijkse licht toe. 
Wanneer je bij de organisatie van een bepaald evenement een sponsoring ontvangt doordat je 
vanwege bijvoorbeeld het aantal mensen minder hoeft te betalen. Boek dan wel gewoon 100%  
en geef het bedrag d.m.v. sponsoring weer terug. Op deze manier ken je namelijk wel de echte 
kosten. Peter dankt de heren voor de tip. 
 
Frank de Raadt verklaart dat hij en Paul Rijkse, als kascontrolecommissie de boeken van de 
BCB  over 2015 gecontroleerd hebben en de vergadering adviseren  het bestuur van de BCB 
te dechargeren voor het adequaat gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2015.  
De vergadering applaudisseert en stemt hiermee in.  
De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar gevoerde werkzaamheden. 
Daar Frank de Raadt zijn functie nu echt neerlegt is er naast Paul Rijkse één nieuw lid nodig 
voor volgend jaar. Martin van Beem geeft aan deze taak op zich te willen nemen.  
Waarvan nota. 
 
7. Verslag programma 2015 – 2016 en vooruitblik Programma 2016 
 
2015 
 
April        Goede ALV met grote opkomst, waaronder ook een aantal 
     jongere leden. Ten aanzien van het BCB lidmaatschap is 
                                   een voorstel gedaan voor de invoering van bijzondere   
                                                lidmaatschappen . Een werkgroep bestaande uit,  Wim Visser, 
                                                Erik Doornbos en Charles Catalani,  zijn dit verder gaan uit                                           



                                               werken. Dit leidde tot een statutenwijziging, welke in januari  
                                                2016 middels een bijzondere ALV door de aanwezige leden  
                                                is goedgekeurd. 
 
Juni    BBQ bij de Pelikaan kende een gezellige opkomst en sfeer. 
                                                Jammer dat het wat kouder was dan we gewend waren. 
                                                Desalniettemin kijken we terug op een geslaagde middag.  
 
Juli    Vakantie 
 
Augustus   Vakantie 
 
September   Jubileumreis naar Bad NeuenAhr. 
    Er wordt teruggekeken op absoluut geslaagd evenementen  
                                                op alle twee de dagen. De twee bezoeken aan de wijnhuizen  
                                                waren top verzorgd. Het diner ‘s avonds was sfeervol en erg  
                                                gezellig. Het bezoek aan  Maastricht de volgende dag was een  
                                                perfecte afsluiting.  
 
Oktober    BCB/Crown Media Business Challenge 
    Goede opkomst met 65 deelnemers. Nette locatie met als goede    
                                                gastspreker Joost Geurtsen van NU.nl, al was inhoudelijk de  
                                                 NU.nl promotie wel erg groot. 
 
November   Presentatie Mark van Eck in samenwerking met de Lions  
                                           is als zeer positief  ervaren,  een interessante lezing.  
                                                De avond kende een goede opkomst. De BCB-leden  namen  
                                                actief deel aan de mogelijkheid om te reageren en vragen te  
                                                stellen. Goed om dit soort  avonden samen te organiseren en  
                                                absoluut voor herhaling vatbaar. 
 

December   Gezellige Kerstborrel bij restaurant de Pelikaan 
                                                De opkomst was minder dan voorgaande jaren, maar daardoor   
                                                was er meer ruimte voor mogelijke netwerkgesprekken 
 
2016 
 
Januari   Nieuwjaarsreceptie bij Restaurant de Herbergh 
    De Nieuwjaarsborrel mag wederom succesvol genoemd worden  
                                               en kende  een gezellige opkomst.  
                                               De tussentijdse ALV duurde toch iets langer dan verwacht, mede     
                                               veroorzaak door het  toevoegen van de leeftijdgrens van 5 jaar  
                                               op de dan geldende pensioensgerechtigde leeftijd voor het  
                                               lidmaatschap van  associés.                                                
                                               Opkomst 35 aanwezigen.(leden/partners) 
 
Februari   Onderweg naar morgen – bezoek KPMG/Amstelveen 
                                                Het bezoek aan KPMG is op alle fronten als positief  
                                                ervaren. Goede opkomst, interessante spreker en een heerlijk  



                                                Indisch buffet. De rondleiding door het gebouw werd zeer  
                                                gewaardeerd. Opkomst 22 deelnemers      
 
 
10 maart    Business Borrel – geslaagd ca. 30 deelnemers 
 
  7 april    Business Borrel – geslaagd ca. 50 deelnemers 
                                                Voor beide BBB geldt dat het geslaagde evenementen 
                                                waren. De opkomst vertoont een stijgende lijn,  
                                                waarvan we hopen dat deze zich doorzet. 
 
April    ALV - Dorpshuis 
 
Vooruitblik Programma 2016 
 
25 mei      Bezoek A9, wat is er al gerealiseerd, hoe ligt het er nu bij. 
               We gaan het gebied verkennen. 
                                     
     juni       Een mooie vrijdagavond in juni met 1 of 2 grote sloepen gaan               
                                                varen. Drinken mee en pizza’s aan boord laten komen. 
 
     juli                Vakantie 
 
     augustus                         Vakantie 
 
18 september     020 meets 010 
                                                Bezoek Havenbedrijf Rotterdam en Futureland.  
                                                Rondleiding over het havengebied, rondvaart per boot en  
                                                bezoek expositieruimte, inclusief een lunch.  
                          Einde van de dag weer terug. 
 
10 oktober       Business Challenge;  
                           
     november     Bedrijfsbezoek of spreker  
                           
22 december      Traditionele Kerstborrel bij café/restaurant de Pelikaan  
 
 
Wat wij doen blijven we doen. Inhoudelijke bijeenkomsten, maar we voegen iets toe. We 
gaan de kontakten breder trekken. Delen = Winst. Meer publiciteit en meer aandacht voor 
door ons georganiseerde activiteiten. Er komt een BCB artikel in HC nieuws, waarin wij ook 
vertegenwoordigd zijn. Verder komt er een BCB advertentie in de Dorpsgids.  
De BBB is een door de BCB georganiseerde bijeenkomst waar actieve ondernemers kunnen 
netwerken;  Delen = Winst en zo hopen we dan ook nieuwe en  jonge BCB leden te kunnen 
werven. Krachten bundelen en uit het dal komen, niet op een dwingende manier maar op 
programma en initiatieven en zo Delen = Winst een nieuwe dimensie geven. 
 
8. Begroting 2015 
Charles Catalani licht de begroting zoals gepresenteerd toe.  
Komend jaar baten van € 15.000,00.  Het duurste evenement voor het komend jaar wordt 



Rotterdam, daar dit ook een hele dag in beslag gaat nemen. Eigen bijdrage voor de 
evenementen wordt op 60 % gesteld. 
De representatiekosten zijn bijna verdubbeld. Deze verhoging wordt veroorzaakt doordat we 
meer aandacht geven aan publiciteit middels  advertenties . Tevens attenties bij ziekte en 
jubilea en ook de kosten voor het eerste drankje bij de BBB. 
Vorig jaar, advieskosten voor de notaris i.v.m. aanpassen statuten € 400,-- en voor komend 
jaar € 550,-- voor het bekrachtigen van deze statuten. 
Verder treft u een reservering aan van € 1.000,-- voor het 35-jarig BCB jubileum.  
Het negatieve saldo van € 3.500,-- is dan ook voorzien. Hierbij dient wel opgemerkt te 
worden dat de reservering van € 1.000,-- hierin zit.  
Keurig Eigen Vermogen van afgerond € 22.000,--.. 
Mogelijke groei waarna we streven is in deze cijfers niet meegenomen. 
 
Martin van Beem maakt een compliment en meldt dat het programma er erg mooi uitziet. 
 
Peter voegt nog toe dat we naar een groei van het aantal leden willen, maar wel op kracht van 
inhoud van wat we doen en niet geforceerd. Het moet duurzaam zijn! 
 
9.  Bestuurszaken  
 
Ook dit jaar vindt er een bestuurswisseling plaats. Helaas is Marianne Weber die na een 
periode van 4 jaar afscheid neemt van het bestuur, zoals aan het begin van de vergadering al 
gemeld ziek. Later zal het bestuur haar op passende wijze bedanken voor haar inzet en 
bijdrage. Gelukkig hebben wij een opvolger gevonden.  Een persoon met inhoud, een actief 
lid die bovendien de gemiddelde leeftijd doet dalen. Johan Pannekoek is bereid deze functie 
voor een 1e termijn van 4 jaar te gaan vervullen, mits de vergadering hiermee instemt. Er 
volgt een applaus. Johan wordt welkom geheten bij het bestuur en introduceert zichzelf bij de 
vergadering. 
 
 10. Rondvraag  
 
Robert Bakker licht de mogelijkheden van de BCB site toe en adviseert de leden hun eigen 
site te uploaden en actief bij te houden daar er zoveel mogelijkheden zijn. 
Leo Bosch merkt op dat de site er erg mooi uitziet. 
Robert Bakker meldt dat er nu ook een BBB site is waar de leden zo op kunnen. 
 
 Frank de Raadt zou toch graag een reminder zien voor deze avonden. Waarvan nota. 
 
Peter Verdaasdonk licht het idee van het bestuur toe, om bij sommige evenementen om 
sponsoring te vragen van leden c.q. niet leden om hun bedrijf meer bekendheid te geven. 
Martin van Beem vraagt waarom het bestuur aan sponsoring denkt, de BCB kent tenslotte 
een positief sluitende begroting. 
Leo Bosch vraagt wat het achterliggende idee is, de BCB heeft tenslotte een buffer van 2 x de 
jaarcontributie. Waarom dan gaan leuren voor sponsorschap. 
 Paul Rijkse oppert de mogelijkheid om te kijken of je partners kunt vinden als 
maatschappelijke sponsor. 
Martin van Beem meldt nogmaals, de begroting valt altijd positief uit en we houden over, 
dan ga je toch niet voor sponsoring naar de leden. 
Leo Bosch merkt op,  het Dorint wordt  als partner genoemd, maar daar is geen begroting 
van. 



 
Andere optie is faciliteiten te bieden zoals KPMG deed bij het BCB bezoek aan hen.  
 
Peter Verdaasdonk vat samen: 
Wij komen met een voorstel en visie met betrekking tot deze vorm van sponsoring. 
Wat is het draagvlak en wat zijn de op- en aanmerkingen.  
Wanneer er voldoende draagvlak is gaan we iets opzetten voor één jaar en daarna evalueren. 
 
11. Sluiting 
 
Peter dankt alle aanwezigen voor inbreng en aanwezigheid en nodigt een ieder uit deel te 
nemen aan de rondleiding door het nieuwe Dorpshuis 
 
 
 
. 
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