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Verslag 
 
Vergadering : Algemene Ledenvergadering Bedrijvenvereniging Beverkoog 
Datum           : 8 juni 2022 
Tijd  : 16:30 uur 
Locatie : Het Zakenstation 49 te Alkmaar 
 
Aanwezig bestuur : Hendrik Goeman Borgesius (voorzitter), Sjors van Kuipers, Ruud 

Bredewold, Jan Gunneweg, Inge de Jong, Kirsten Tervoort, Ron 
Wassing 

Afwezig bestuur :   
Aanwezige deelnemers :  23 
Notulist  :  Vesna Tomić 

 

 
 
1. Opening ALV door de voorzitter 
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering om 16:30 uur en heet de aanwezige leden hartelijk 
welkom. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter meldt huidig aantal leden 137, waarvan 113 de contributie betaald hebben.  en er 
Daarnaast hebben zich11 nieuwe leden voor het nieuwe jaar ingeschreven, totaal komt het 
ledenaantal dan op dat 148.  
 
Met een nieuwe visie en strategie is er ook een nieuw logo ontwikkelt. Willem de Haas van ‘het 
creatief bureau voor de communicatie Team de Haas’, presenteert het nieuwe logo. Deze is ontstaan 
uit de gedachten waar Beverkoog voor staat en uit kerngedachte over het groen en diversiteit en 
nieuwe visie en strategie. Daarom is er gekozen voor een frisse en eigentijdse kleur.  
 
3.  Goedkeuring verslag ALV 30 september 2021 
Ter vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen inzake de notulen van de vorige algemene 
ledenvergadering. De vergadering besluit unaniem de notulen van de vorige algemene leden 
vergadering vast te stellen. 
 
4.  Verslag 2021 
a) Bestuursverslag 2021 
De voorzitter geeft kort een mondeling verslag van de bestuurswerkzaamheden in 2021.  
In 2021 waren er vijf bestuursvergaderingen, de meeste vergaderingen heeft de Parkmanager Pieter 
Veter van PCMA bijgewoond om weer te geven wat er op het bedrijventerrein plaats vindt. Pieter heeft 
weer geholpen bij het halen van het KVO-certificaat (Keurmerk veilig Ondernemen), heeft contacten 
met de politie, brandweer en de gemeente, en wordt vaak gebeld door de ondernemers met 
verschillende vragen en of verzoeken.  
 
In 2021 is in september de ALV gehouden, dat de vergadering zo laat plaats vond heeft te maken met 
de situatie rondom Covid-19. 
Daarnaast hebben enkele bestuursleden samen met de gemeente een fietsronde over het 
bedrijventerrein gemaakt om te kijken hoe het staat met de beplanting. De reden om dat te doen was 
het project vergroening. 
 
Festiviteiten om 40-jarige jubileum van de vereniging te vieren zijn vanwege Covid-19 uitgesteld. 
Er is bij het Corona-stimuleringsfonds subsidie aangevraagd voor de vereniging, waarop door de 
gemeente positief is gereageerd en de vereniging heeft een mooi bedrag ontvangen.  
 
De subsidie wordt aangewend voor de ontwikkeling van de visie en missie, voor betere communicatie 
en voor een grotere verbondenheid.  
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In 2021 is er geen factuur voor de contributie verstuurd omdat er door Covid-19 geen of nauwelijks 
activiteiten zijn gewest.  
 
Er wordt goed met de gemeente samengewerkt, de voorzitter bedankt ook Thea Noordeloos voor de 
inzet van afgelopen jaar. 
 
Inmiddels is de visie en strategie opgesteld. 
 
Het jaarverslag leidt ter vergadering niet tot vragen of opmerkingen.  
 
b) Kascommissie & jaarrekening 2021 
Op 31 mei 2022 heeft de kascontrole plaats gevonden. 
Bij het controleren van de jaarcijfers en onderliggende stukken zijn er door de kascommissie geen 
onregelmatigheden geconstateerd en zij adviseren aan de vergadering het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid.  
Ter vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen inzake jaarcijfers. 
De voorzitter vraagt de ledenvergadering om de jaarrekening goed te keuren en het bestuur decharge 
te verlenen. De algemene ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
c) Benoeming kascommissie 
De voorzitter vraagt aan Vincent Schouten en Sjoerd Pelt of zij voor 2022 als kascommissieleden aan 
willen blijven. De heren geven daarop een positief antwoord. De ledenvergadering heeft hier mee 
ingestemd en de heren blijven als kascommissieleden in functie. 
 

5. Begroting en plannen 2022 
De voorzitter presenteert de begroting voor 2022 en vraagt de vergadering om goedkeuring. De 
begroting wordt door de ALV goedgekeurd. 
 
Het bestuur heeft besloten om de contributie vanaf 2022 te verlagen naar €45.- per jaar. Dat heeft te 
maken met het feit dat de vereniging voor haar activiteiten een beroep kan doen op de subsidies uit 
het stimulerings- en ondernemends fonds.  

 
6. Bestuurssamenstelling 
De voorzitter meldt dat hij tijdelijk ook als de penningmeester heeft gefungeerd. Het is niet de 
bedoeling om dat zo voort te zetten. Het bestuur stelt aan de ALV voor als nieuwe penningmeester 
Ron Wassing van Stokman te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Mevrouw Inge de Jong heeft aangegeven als bestuurslid en secretaris af te treden. De voorzitter 
bedankt Inge voor haar inzet met een bloemetje. Door het aftreden is de functie van secretaris vacant. 
Het bestuur gaat op zoek naar kandidaten.  
 
Ook voor Ron Wassing is er een bloemetje om hem bij het bestuur te verwelkomen.  
 
7. Beverkoog 40 jaar en hoe nu verder 
Het afgelopen jaar is er in een aantal sessies de visie en strategie voor de vereniging geformuleerd. 
Het bestuur gaat hiermee het komend jaar hard mee aan de gang. 
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8. Ondernemingsfonds & groenproject 
Door ondernemend Alkmaar is aan de gemeenteraad voorgesteld om een ondernemersfonds in te 
stellen. Daar is door de Raad positief op gereageerd. Het fonds is er en wordt gevoed door een 
percentage op de WOZ-belasting te zetten en dat als subsidie aan het ondernemersfonds te 
bestemmen. Uit het fonds kunnen trekkingsgebieden geld vragen voor activiteiten in het 
trekkingsgebied. De Beverkoog is ook een trekkingsgebied. Het bedrag wat beschikbaar is voor de 
Beverkoog is afhankelijk van de WOZ-waarde van het gebied. Niet alleen trekkingsgebieden kunnen 
aanspraak maken op de subsidie, ook voor stadsbrede activiteiten is er een potje. 
Het fonds is er de komende 5 jaar, daarna wordt het door de gemeenteraad geëvalueerd. 
 
Het bestuur is in samenwerking met de gemeente en ook de Hortus bezig om te kijken hoe het 
bedrijventerrein nog groener gemaakt kan worden. Dat is project waar we veel aandacht aan 
besteden en de komende jaren uitgevoerd wordt.  
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9. Rondvraag en sluiting 
Er werd de vraag gesteld over hoe het zit met het openbaar vervoer op Beverkoog. Thea Noordeloos 
geeft aan dat de buslijnen vanuit de provincie geregeld worden. Hier kan de gemeente niets aan doen 
behalve telkens aangeven dat de wens bestaat om de buslijn op de Beverkoog terug te laten keren. 
 
Er zijn geen verdere vragen. 
 
De vergadering wordt gesloten om 17:35 uur, de voorzitter bedankt iedereen voor diens inbreng en 
nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje. 

 
 
 
 

 
 


