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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Amersfoortse 
Bedrijven, gehouden op 18 februari 2021 via MS Teams, aanvang 16.30 uur 
 
Aanwezig van het bestuur: Marc Nieuwland (voorzitter), Ton Voortman (secretaris), Bertjan 
Ruijter (penningmeester), Ilja de Wolf (vicevoorzitter), Ariënne Inden en Denise Notenboom 
(leden), Geert Popma (kandidaat-bestuurslid) 
Totaal aantal aanwezigen: 42 
Aantal stemgerechtigde leden: 42 
Aantal gasten: 1 (lid van het College van B&W) 
             
 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Helaas kan 
deze vergadering niet fysiek plaatsvinden i.v.m. de pandemie. Desondanks is de 
opkomst goed. Een bijzonder woord van welkom richt de voorzitter tot wethouder 
Stegeman.  

 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 19 februari 2020 
        Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag van de secretaris  

De secretaris licht het jaarverslag over 2020 toe. Het was een bijzonder jaar, waarin als 
gevold van de coronacrisis een aantal bijeenkomsten moest worden afgelast dan wel 
online hebben plaatsgevonden. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 13 januari 2020 in 
Theater Flint wensten 250 ondernemers, waaronder 100 VAB-leden, elkaar een gelukkig 
en succesvol jaar toe, niet wetend dat amper twee maanden later de pandemie 
toesloeg. De algemene ledenvergadering kon op 19 februari 2020 nog fysiek in het 
stadhuis plaatsvinden en net voor het begin van de coronacrisis bracht de VAB samen 
met de BKL een werkbezoek aan het provinciehuis.  Tussen de beperkingen door kon de 
nieuwe ledenlunch op 11 september in fysieke vorm doorgaan. Twee bijeenkomsten 
vonden online plaats: over Ondernemen in de 1,5 meter-economie en over de 
Omgevingswet. De vergadering neemt met instemming van het verslag kennis. 

 
4. Financieel verslag en balans over 2020 en begroting 2021 

De penningmeester licht de financiële stukken toe. De VAB sluit 2019 af met een positief 
saldo van bijna € 5.000. Dat wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten van 
bijeenkomsten in verband met de coronacrisis. Vanwege de ruime vermogenspositie 
stelt het bestuur voor de contributie voor 2021 eenmalig te verlagen naar € 100, ook als 
geste in verband met de gevolgen van de coronacrisis. Dit voorstel, het financieel verslag 
en de begroting worden met algemene stemmen goedgekeurd.  
 

5. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Harold Warmelink en René van der Borch tot Verwolde 
Gert-Jan Hoogeveen en Wim Hulstein, heeft op 9 februari 2021 de boeken 
gecontroleerd, in aanwezigheid secretaris Ton Voortman. Alle financiële stukken zijn 
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gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie stelt voor het bestuur décharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2020. Aldus wordt door de 
algemene ledenvergadering besloten. De voorzitter dankt de kascommissie voor haar 
werk.  

       René van der Borch tot Verwolde en Harold Warmelink worden door de algemene 
vergadering herbenoemd tot leden van de kascommissie. 

 
6.    Bestuursbenoemingen 

De zittingsperiode van voorzitter Marc Nieuwland loopt op 23 februari 2021 af. Marc is 
bereid een tweede periode van vier jaar als voorzitter te fungeren. Het bestuur stelt 
voor hem te herbenoemen.  
In de vacature die ontstaan is door het vertrek van Aren van Heest stelt het bestuur voor 
Geert Popma te benoemen, met ingang van 18 februari 2021. Geert is voorzitter van het 
College van Bestuur van het Meridiaancollege.  
Beide bestuursvoorstellen wordt met algemene stemmen aangenomen.  

  
7.    Jaarplan en jaaragenda 2021 

In de ALV van 21 februari 2019 heeft de VAB haar strategisch plan voor de periode 2019-
2022 vastgesteld. Speerpunten van beleid zijn: 

 
1. Zorgen voor een topklimaat voor ondernemingen door collectieve 

belangenbehartiging; 
2. Functioneren als portal voor kennisuitwisseling 
3. Faciliteren van ontmoetingen 
4. Samenwerken met overheden 
5. Uitbreiding ledenbestand en ledenbehoud 
6. Communicatie 
 
De concrete activiteiten op deze terreinen worden in een jaarplan vastgelegd. 2021 is 
het derde jaar van deze beleidsperiode. De door het bestuur in het jaarplan 2021 
voorgelegde activiteiten bewegen zich op het terrein van:  
• Beschikbaarheid van bedrijventerrein 
• Totstandkoming Omgevingsvisie 
• Bereikbaarheid en mobiliteit 
• Hulp aan veelbelovende startups 
• Duurzaamheid 
• Onderwijs/arbeidsmarktprojecten 
• Netwerkbijeenkomsten 
• Samenwerking met collega-bedrijvenkringen in de Federatie 
• Samenwerking met overheden 
• Uitbreiding ledenbestand 
• Communicatie 

     
 Deze worden na een toelichting door het bestuur besproken en door de algemene 
vergadering goedgekeurd. Datzelfde geldt voor de jaarplanning van activiteiten.  
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8.    Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
 

9.    Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 
17.00 uur.  

 
 
Informeel programma 
 
Na de ALV hebben drie leden van de VAB hun ervaringen in coronatijd gedeeld, te weten 
Astrid Wassenaar, directeur van Dierenpark Amersfoort, Rob Jansen, voorzitter van de 
directie van Heilijgers, en Theo Slotboom, mede-eigenaar van het Bergpaviljoen. 
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