
 
 

 
Betreft:   : Verslag Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Datum   : 10 april 2019 
Tijd   : 19.00 uur 
Locatie   : Corendon Village te Badhoevedorp 
Bestuur:  : Voorzitter      : PeterVerdaasdonk 
                                         Vice-voorzitter/ 
                                         penningmeester    : Charles Catalani 
     Secretaris           : Ton Reijns    

  Evenementen     : Robert Bakker/Catharine Rutten-Steegmans                  
  

Aanwezig  :  18 geregistreerde leden (incl. 5 bestuursleden) 
Afwezig met bericht :    3 geregistreerde leden 
Notuliste  :  Elise van Poelgeest 
 
 
1. Opening 
 
Peter Verdaasdonk, voorzitter van de BCB opent de Algemene Leden Vergadering (ALV) en heet alle 
aanwezigen welkom. 
Hij informeert de aanwezigen dat de vergadering vanwege de voetbalwedstrijd vervroegd is en kort en 
krachtig zal zijn, zodat een ieder die geïnteresseerd is om de Champions League voetbalwedstrijd te 
zien op tijd naar huis kan. 
 
2. Ingezonden stukken en/of mededelingen 
 
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 
 
3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 18 april 2018 
 
Bovenstaande notulen van 2018 worden bladzijde voor bladzijde doorgenomen en daar er geen op- of 
aanmerkingen zijn, worden ze vastgesteld. Waarvan nota. 
 
4. Verslag programma 2018/2019 
 
18 april  Jaarvergadering; 17 leden (incl 5 bestuursleden). Presentatie door Paul ter Wal,   
                          “Happiness makes Money”,tijdens het tweede deel was zeer interessant. Jammer  
                          dat er maar zo weinig aanwezigen waren.  
 

3 juni Gebiedsontwikkeling A’dam-noord met een bezoek aan het Eye, This is Holland en 
eten bij de Tolhuistuin. Geslaagd evenement met een goede opkomst.   Inhoud van de 



dag was divers waardoor zeker interessant en gewaardeerd. 
 

4 juli  Bezoek aan het net geopende Corendon Hotel , met ontvangst in de Skybar 747.  
Rondleiding door de 3 verschillende gebouwen waaruit Corendon Village bestaat en 
aansluitend gegeten in het self-service restaurant. Een goede opkomst, meer dan 40 
aanwezigen, waaronder ook potentieel nieuwe leden, waarvan  een aantal ook 
daadwerkelijk lid is geworden. ( zie tevens punt 9a) 

 
augustus Vakantie 
 
5 september Speciale info sessie gebiedsontwikkeling Badhoevedorp met 
          vertegenwoordig(st)ers van de Gemeente. Opkomst 25/30 aanwezigen.  
 
9 september Bezoek aan de grootste in aanbouw zijnde zeesluizen ter wereld in  
   IJmuiden gevolgd door een uitgebreide lunch. Opkomst 27 leden&partners. 
                         Een geweldig interessante presentatie door een zeer gemotiveerde ex medewerker van    
                         Rijkswaterstaat.  
 
5 oktober Wijn en Spijs, bij Kookstudio Keizer Culinair te Amsterdam. 
                          Opkomst iets minder dan we gewend zijn , maar zeker niet minder lekker en gezellig. 

Met elkaar gekookt en gedineerd. Top! Zeker voor herhaling vatbaar.  
     

20 december     Met ruim 30 leden hebben we het jaar afgesloten in het voor de  BCB gereserveerde       
                         Restaurant de Pelikaan. Aldaar in een immer warme kerst ambiance , een gezellig    
                         samenzijn met borrelgarnituren en drankjes. 
 
14 januari Nieuwjaarsreceptie bij het Ramada Hotel. Een geslaagde  happening.  
                         Live muziek verzorgd door John & Mr Smith (DJ & saxofonist), prima catering met  

verrassende hapjes.    
Een geweldige opkomst 45 aanwezigen !! Dank aan John Nieuwland en zijn team. 

 
21 februari Bezoek aan Brouwerij De 7 Deugden te Amsterdam 
                          Gezellig groep van 16 leden bezocht deze brouwerij. Een ontspannen bijeenkomst en   
                          rondleiding met  interessante achtergrond informatie.  
                          De proeverij na afloop kende verrassende bier smaken. Dank aan  Tanja voor haar   
                          heerlijke quiches. 
 
14 maart KPMG, Meijburg te Amstelveen – Brexit. Geslaagd event met een geweldige spreker,   
                         die de materie duidelijk en boeiend verwoorde en ieders aandacht vasthield.  
                         Goede opkomst van zowel BCB als OVA, waardoor na  afloop de netwerkborrel   
                         geslaagd was. Dank aan Ton Reijns. 
 
 
5.  Vooruitblik programma 2019 
 
De exacte data zijn nog niet vastgesteld, maar de onderstaande evenementen staan op de planning en 
het bestuur zal u hier binnenkort over informeren. 
 
Te weten: - bezoek aan Heineken 
  - bezoek aan Van Wijnen Haarlemmermeer B.V. 
  - bezoek aan de in aanbouw zijnde nieuwe pier op Schiphol 
  - bezoek aan de Floriade 
  - de zomer-BBQ 
                    - en natuurlijk gaan we alvast nadenken over ons lustrum van 
                       volgend jaar, 35 jaar Business Club Badhoevedorp   



 
6.  Vooruitblik bestuur jaar 2019/2020 
 
Een bestuursfunctie bij de BCB duurt minimaal 4 jaar. Dit houdt in dat er dit jaar bestuurswisselingen 
plaatsvinden. We komen hier bij punt 10 verder op terug. 
 
7. Financiëel Verslag 2018 
 
Charles Catalani (penningmeester) meldt dat de boekhouding  weer vertrouwd en keurig is verzorgd 
door Ed Noorlander van het gelijknamige boekhoudkantoor, waarvoor dank. 
Een woord van dank aan Brigitte de Weij en Hans Gloudemans, de kascontrolecommissie. 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen ontvangen op de vooraf verstrekte financiële informatie. 
Charles geeft een korte toelichting omtrent de begroting versus de definitieve cijfers 2018. Met name 
spelen hierbij de evenementen een grote rol. 
Doordat evenementen niet door zijn gegaan en minder leden deelnamen dan verwacht daalde de 
begrote uitgaven van € 13/m naar werkelijke uitgaven € 8/m. Daartegenover staat een lagere eigen 
bijdrage begroot € 6/m versus werkelijk € 3/m. 
De eigen bijdrage per evenement verschillen van nihil tot maximaal 65 % van de inkoopkosten. 
De andere kosten over het jaar 2018 zijn verlopen zoals verwacht en vertonen geen verrassingen. 
Per saldo is een resultaat gerealiseerd, begroot -/-€ 1.297,-- versus definitief -/- €38,-- . 
 
De balans verdient weinig toelichting. U ziet weer de  reservering van € 1.000,-- voor het 35-jarig 
BCB- jubileum in 2020, waar we een interessant evenement van zullen maken. 
De dubieuze debiteuren (o.a. faillissement/dienst beëindiging), zijn afgeboekt. 
Verder een keurig positief Eigen Vermogen ( €25/m). We beschikken over voldoende saldo om één 
jaarcontributie (€13/m) als reserve zeker te stellen.  
 
8. Verslag kascontrolecommissie  
 
Brigitte de Weij (Payrol) en Hans Gloudemans hebben samen de kascontrole uitgevoerd.  Hans 
informeert de vergadering dat de kascontrolecommissie de bescheiden van de BCB  zorgvuldig 
steekproefsgewijs heeft gecontroleerd en nogmaals nauwkeurig heeft bekeken.  Alles is correct en 
goed verzorgd .  
 
De kascontrolecommissie adviseert de vergadering het bestuur van de BCB te dechargeren voor het 
adequaat gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2018.  Complimenten hiervoor aan Charles 
Catalani en aan Ed Noorlander die deze taak wederom zeer nauwgezet hebben vervuld. 
De vergadering stemt hier middels een applaus mee in.  
 
De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar gevoerde werkzaamheden  Hans Gloudemans 
(2018 1e jaar) blijft in 2019 aan, de plaats van Brigitte de Weij (2018 2e jaar) wordt in 2019 
overgenomen door Carlo Vermeulen. Waarvan nota. 
 
9. Begroting 2019 
 
De gepresenteerde begroting voor 2019 lijkt in grote lijnen op die van het voorgaande jaar. De immer 
lastige budgettering evenementen is al eerder toegelicht. 
Vaststaande kosten zijn in lijn voorgaande jaren. Wederom is een voorziening van € 1.000,-- in de 
begroting voor het jubileum in 2020. 
Bestuurskosten voor 2019 zijn hoger ingeschat dan voorheen i.v.m. een afscheid etentje als dank voor 
aftredend bestuurslid Robert Bakker. 
Er zijn geen vragen over de voorgestelde begroting.  
 
 
 



 
 
9a leden aantal 2019 
Met het ledenaantal van 62 eerste leden en 3 tweede leden, zijn we zeker tevreden. 
 
Peter vult aan dat de daling in het ledenaantal gestopt is en voegt eraan toe erg blij te zijn met de 
nieuwe jongere leden en vertrouwd erop dat deze groei verder zal doorzetten. 
 
Nog te vermelden dat introducees bij geselecteerde evenementen altijd welkom zijn om kennis te 
komen maken met de BCB (mits van tevoren aangemeld) en verder hoopt Peter dat de volgende 
generaties van bestaande leden het ook oppakken. Een goede zaak welke het Bestuur ondersteund en 
toejuicht ook middels het niet doorberekenen van kosten voor de genodigde 
 
10. Bestuurszaken 
 
Er is een bestuurswisseling dit jaar.  
Robert Bakker heeft 4 jaar lang deelgenomen als gewaardeerd bestuurslid BCB en heeft eveneens 
gefungeerd als webmaster . Robert legt helaas zijn functie als bestuurslid neer, maar tot onze grote 
opluchting zal hij wel de site blijven beheren. Peter bedankt Robert voor zijn inzet en de zeer prettige 
samenwerking gedurende de afgelopen jaren. 
Om de vacante functie in te vullen stelt Peter een beoogd opvolger voor in de persoon van John 
Nieuwland, general manager van het Ramada Hotel. Met applaus wordt de komst van John Nieuwland  
door de vergadering bevestigd. John licht zelf toe dat hij nu 1 ½ jaar in het “nu” Ramada Hotel in 
Badhoevedorp werkzaam is en het erg naar zijn zin heeft. Ongeveer een half jaar geleden is hij ook in 
Badhoevedorp komen wonen en vindt het interessant om deel uit te maken van het bestuur en wil zich 
hier dan ook graag voor inzetten. Peter heet hem van harte welkom en wenst hem een mooie tijd toe. 
De bestuursleden Peter Verdaasdonk, Charles Catalani en Ton Reijns zijn alle aftredend en 
herkiesbaar. De vergadering stemt in met hun aanblijven. 
 
11. Delen = Winst 
 
Peter meldt dat de BCB bestuur geen deel meer uitmaakt van de  participatiegroep “ontwikkeling 
centrum Badhoevedorp”.  
We doen een stapje terug, hebben er heel veel tijd en energie in gestopt op verschillende manieren, 
maar het spel is al gespeeld. We hebben input geleverd aan het verkeersplan, de gebiedsontwikkeling 
en zeker actief deelgenomen aan initiatieven. We zijn zeker bezorgd om Badhoevedorp, maar willen 
op dit moment geen actieve rol meer innemen. Wel willen we geïnformeerd blijven. 
Catharine is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling bij de Sloterbrug en 
blijft nog wel actief. Zij heeft binnenkort een gesprek met de verantwoordelijken en vraagt de 
aanwezigen (m.n. leden van de winkeliersvereniging) om haar input, vragen en onduidelijkheden te 
mailen die zij dan mee kan nemen in haar gesprek met de mensen die wel iets kunnen doen binnen de 
gemeente.  
Tanja Kronenberg meldt “geef bij een nieuwe BSO participatie je voorstel door, blijf actief en 
betrokken. 
Op verzoek van de vergadering zal het bestuur alsnog een voorstel ontwikkelen om zo mogelijk 
betrokken te blijven bij de verdere gebiedsontwikkeling (centrum) Badhoevedorp en periodiek en 
wanneer relevant aan de leden terug te koppelen wat nieuwe en betekenisvolle ontwikkelingen zijn en 
waarop eventueel nog invloed valt te nemen. Peter zal voorzte maken, dit in een volgende 
bestuursvergadering agenderen en het voorstel vervolgens aan de leden sturen. Indien leden akkoord 
en mandaat verleent, zal Peter dit in uitvoering brengen.  
John Nieuwland meldt dat er ook bij het vervoer rondom Badhoevedorp tegengestelde belangen zijn, 
omdat niet iedereen er gelijk in staat. Belangrijk is dat we een conflict voorkomen en unaniem iets 
kunnen brengen. Men zal er niet vanaf zien, maar mogelijk kunnen we nog wel ruimte creëren.  
 
12. Rondvraag  



 
-Carlo Vermeulen meldt dat de opbrengst van het Stratengolftoernooi 2019 gebruikt gaat worden om  
Badhoevedorp AED-proof te maken. Nu hangen er te weinig AED’s, echter veelal binnen. Belangrijk 
is dat ze ook buiten bereikbaar zijn waardoor iedereen er altijd bij kan. Natuurlijk zullen 
buurtbewoners dan ook geïnstrueerd worden hoe ermee om te gaan. 
-Peter herinnert de leden aan de netwerkborrel & lezing op 25 april a.s. bij Volvo Svala te Lijnden. 
Lezing door Gerd-Jan Poortman deelnemer aan de Volvo Ocean Race. Beloofd een interessante avond 
te worden en zeker de moeite waard om te bezoeken. 
 
13. Sluiting 
Peter dankt een ieder voor inbreng en aanwezigheid en wenst allen hier in het hotel of thuis een mooie 
Champions League wedstrijd toe. 
 
 
. 
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