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Notulen 
 

Algemene Ledenvergadering Bedrijvenvereniging Beverkoog 
Donderdag 22 oktober 2020, 16:00 uur 

Hörmann Oranje gebouw 
Robbenkoog 20, Alkmaar 

 
 
 

1. Opening ALV door de voorzitter 
Om even na 16.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bij de 
vergadering zijn in persoon de leden Sjoerd Pelt, Dennis Stelloo en Vincent Schouten en  de 
bestuursleden Huub Meijer, Piet Pannekeet en Hendrik Goeman Borgesius aanwezig. Via een zoom 
verbinding nemen de leden Aad van der Eng (Nitta), Inge de Jong en Hein Beerse en de bestuursleden 
Kirsten Tervoort, Jan Gunneweg, Sjors van Kuipers en Ruud Bredewold  deel aan de vergadering.  
 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn voor deze vergadering geen ingekomen stukken.  
De voorzitter dankt Huub voor het technisch mogelijk maken om de vergadering digitaal te volgen en 
Kirsten voor al het werk en gedoe om deze middag mogelijk te maken. De bedoeling was natuurlijk om 
er een verenigingsmiddag van te maken waarbij we elkaar weer eens zouden kunnen ontmoeten om bij 
te praten. Helaas is dat door alle corona maatregelen niet verstandig en is het ‘changé’ onderdeel van 
de ALV geschrapt. Het bestuur wil wel de ALV door laten gaan om het jaar 2019 formeel af te ronden. 
Dat is bij deze het geval. 

 
3. Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld met één tekstuele wijziging. Bij agenda punt 7 staat Jassa met 2 keer een 
s. Piet Pannekeet was het ermee eens dat 1 s voldoende is en zo wordt Jassa Jasa.  

 
4. Goedkeuring verslag ALV 2019 

Het verslag van de ALV wordt per blad doorgenomen en als geheel door de ALV goedgekeurd. De 
voorzitter dankt Vesna voor het maken van de notulen.  

 
5. Verslag 2019 

a) Bestuursverslag 2019 
De voorzitter noemt een aantal hoogtepunten op en vraagt of de vergadering hiermee akkoord is. 
Daar wordt instemmend op geantwoord. Het verslag 2019 is als bijlage toegevoegd aan de notulen.  
 

b) Jaarverslag 2019 
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester Huub Meijer. Huub geeft een toelichting op de 
cijfers. Er is een positief resultaat wat toegevoegd wordt aan de reserves. Het resultaat is goed 
omdat er minder uitgegeven is aan evenementen en de BE+ bijdrage niet is uitgegeven. Daarnaast 
was er een incidentele bate. De vergadering heeft verder geen vragen of opmerkingen.  

 
c) Verslag kascommissie controle 

Vincent Schouten (Alcmaria Schoonmaakbedrijven) neemt namens de kascommissie het woord. 
Helaas kon Kees Groot (Sierhuis) niet aanwezig zijn maar ze hebben wel samen met de 
penningmeester de financiële documenten doorgenomen als ware het een FIOD onderzoek. Zoals 
verwacht zijn er geen onregelmatigheden gevonden. Het was allemaal keurig op orde. 
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d) Goedkeuring jaarrekening en decharge 
Na dit positieve verslag van de kascommissie vraagt de voorzitter of de vergadering de jaarrekening 
goedkeurt en het bestuur dechargeert voor het in 2019 gevoerde beleid. De vergadering 
beantwoord de vraag bevestigend.  

e) Benoeming kascommissie 
De kascommissie is opnieuw benoembaar en het voorstel daartoe wordt aangenomen.  

 
6. Begroting 2020 

De begroting is bij de bespreking van de jaarstukken ook aan de orde geweest en goedgekeurt. Hein 
Beerse vraagt wat het bestuur voor plannen heeft met het mooie kapitaal van de vereniging. Zou het 
een idee zijn om de contributie te verlagen waardoor het lidmaatschap wellicht aantrekkelijk wordt. De 
penningmeester geeft aan dat de vereniging in 2021 40 jaar bestaat. Daar wil het bestuur extra 
aandacht aan geven. Een financiële buffer geeft dan wat ruimte. Vanuit de vergadering wordt 
aangegeven de inkomsten op niveau te houden. Een goede financiële positie is prima.  

 
7. Bestuurssamenstelling 

De heer Piet Pannekeet (JASA) heeft aangegeven als secretaris af te treden. Het bestuur stelt voor om 
mevrouw Inge de Jong (Kindividu) te benoemen tot lid van het bestuur. De vergadering gaat hiermee 
akkoord.  
De voorzitter bedankt Piet voor al die jaren dat hij zich ingezet heeft voor de bedrijvenvereniging en zijn 
betrokkenheid bij het bedrijventerrein. Als dank biedt de voorzitter Piet een grote bos bloemen aan.   

 
8. Rondvraag en sluiting 

De heer Dennis Stelloo (Desa Security) vraagt hoe het nu zit met het parkmanagement. Pieter Veeter is 
door de vereniging ingeschakeld om het KVO Certificaat voor de Beverkoog te begeleiden en 
onderhoudt daarvoor contact met de gemeente, brandweer, politie en de ondernemers op de 
Beverkoog. Als ervaringsdeskundige geeft Dennis aan dat er veel gebeurt on het bedrijventerrein, 
waarvan veel zaken het daglicht niet kunnen verdragen. Hij vraagt zich af of er geen behoefte is aan 
een centraal georganiseerde beveiliging van het terrein. Het bestuur geeft aan dat dit al verschillende 
malen georganiseerd is maar dat het stukliep op de financiering hiervan. Een reclamebelasting, de BIZ 
en straks mogelijk het ondernemingsfonds zijn manieren om iedereen te laten bijdragen aan collectieve 
voorzieningen. Geen van deze inningsmethoden heeft het tot nu toe gered. Ondernemers waren niet 
bereid om hieraan bij te dragen. Gezien het geringe draagvlak gaat het bestuur zich hier voorlopig niet 
hard voor maken. Het is aan iedere ondernemer om voor zijn eigen veiligheid te zorgen.  
 
Aad van der Eng (Nitta) vraagt wat er gebeurt is met het initiatief van de gemeente om de Beverkoog 
circulair te maken. Een tijdje geleden heeft de gemeente hiertoe het initiatief genomen, maar wat is 
daar uit gekomen. Sjors van Kuipers legt uit dat initiatief over gegaan is in BE+. dit is een initiatief van 
Ondernemend Alkmaar. Met BE + heeft het bestuur veel contact gehad over hoe de Beverkoog circulair 
en energieneutraal te krijgen. Het bestuur wil dit zeker ondersteunen maar het is aan BE+ zelf om de 
kar te trekken en voor de uitvoering te zorgen. Sjors biedt Aad aan om hierover nog eens met elkaar te 
spreken onder het genot van een kopje koffie. Dat gaat gebeuren.  
 
 
Om ca. 16.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun 
aanwezigheid, lijfelijk en digitaal.   
 

 
 
 


