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JAARVERSLAG  2021 
 

 
Bestuur 
Voorzitter:  M.A.M. (Marc) Nieuwland 
Secretaris:  H.A. (Ton) Voortman  
Vicevoorzitter:  I. (llja) de Wolf 
Penningmeester:  G.J.M.M. (Bertjan) Ruijter 
Leden:   mevrouw A. (Ariënne) Inden-van Dijck 
   mevrouw D.H.M. (Denise) Notenboom 
   G. (Geert) Popma (vanaf 18-2-2021) 
    
Bestuursmutaties 
Marc Nieuwland is per 23 februari 2021 herbenoemd als voorzitter. Geert Popma is per 18 februari 
2021 toegetreden tot het bestuur in de vacature die was ontstaan door het vertrek van Aren van 
Heest.   
 
Portefeuilleverdeling bestuur 
De portefeuilles zijn als volgt verdeeld over de bestuursleden: 
 
Bereikbaarheid en mobiliteit: Marc Nieuwland 
Ruimte voor ondernemen: Denise Notenboom en Ton Voortman 
Duurzaamheid: Ilja de Wolf 
Regio Amersfoort: Marc Nieuwland en Ton Voortman 
Onderwijs & arbeidsmarkt: Bertjan Ruijter en Geert Popma 
Ledenwerving en –behoud: Ariënne Inden en Ton Voortman  
Bijzondere bijeenkomsten, o.a. nieuwjaarsreceptie: Ariënne Inden 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam in 2021 6 keer bijeen. Daarnaast kwam het dagelijks bestuur (voorzitter, 
vicevoorzitter en secretaris) een aantal keren bijeen voor het bespreken van allerlei praktische zaken 
en de voorbereiding van bestuursvergaderingen. Het merendeel van de vergaderingen moest 
vanwege corona noodgedwongen online plaatsvinden. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering werd online gehouden op 18 februari 2021. Behalve de gebruikelijke 
onderwerpen zoals de goedkeuring van het financiële verslag en de begroting stond de vaststelling 
van het jaarplan 2021 op de agenda. Na afloop van het formele gedeelte vertelden drie leden van de 
VAB (Astrid Wassenaar, Dierenpark Amersfoort, Rob Jansen, Heilijgers en Theo Slotboom, 
Bergpaviljoen) over de invloed van de pandemie op hun bedrijf.  De ALV werd met 42 leden 
behoorlijk goed bezocht.  
  
Gemeente 
- Tweemaal per jaar vindt een overleg plaats tussen de besturen van de VAB en de VAO 

(Vereniging Amersfoortse Ondernemers) en de wethouder van economische zaken en ambtelijke 
medewerkers. In 2021 vond dit overleg drie keer plaats op 14 januari, 10 juni en 8 november. Op 
de agenda stonden onder meer de voortgang van de Omgevingsvisie, de Human Capital Agenda, 
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actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis, de programmering van bedrijventerreinen en de 
oprichting van de Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort. 

- Daarnaast is er in de regel vier keer per jaar een overleg tussen VAB/VAO en de ambtelijke 
medewerkers/accountmanagers. In 2021 heeft dit ambtelijk overleg twee keer plaatsgevonden, 
namelijk op 8 april en 27 september.  

- Vicevoorzitter De Wolf is als duurzaamheidsambassadeur actief geweest in verschillende 
overleggen rond duurzaamheid; 

- Ook in 2021 zijn er verschillende (bilaterale contacten) geweest met bestuurders en raadsleden.  
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
De nieuwjaarsbijeenkomst 2021 moest vanwege de coronacrisis helaas worden afgelast.  
 

  
Onlinebijeenkomst Personeel & Vitaliteit 
Op 8 april organiseerde de VAB een onlinebijeenkomst over het 
thema Personeel & Vitaliteit. Vier leden van de VAB vertelden 
over hun ervaringen op personeelsgebied in relatie tot corona, 
hoe de coronapandemie en/of de corona maatregelen 
medewerkers en hun vitaliteit heeft beïnvloed, voor welke 
problemen het bedrijf heeft gestaan en hoe dit is opgelost en 
welke leerpunten en aanpassingen dit heeft opgeleverd.  
 
 

De sprekers waren: 
Karin van der Goot, HR Manager Meander Medisch Centrum 
Roland Straver, bestuurder/ mede-eigenaar TRIAS 
Hate Douma, manager Post NL Pakketten 
Merel van Dorp, Health Specialist, FrieslandCampina 
 

 
Nieuwe ledenlunch 
De Nieuwe Ledenlunch werd op 11 juni gehouden in het 
Bergpaviljoen. Een vijftal nieuwe leden maakten kennis met het 
bestuur van de VAB en elkaar. De korte introducties van de 
leden gaven een mooi beeld van de veelzijdigheid binnen het 
VAB-ledenbestand. Voor deze jaarlijkse bijeenkomst worden 
ook nieuwe directeuren/CEO's van bestaande lid-bedrijven 
uitgenodigd om ook hen kennis te laten maken met de VAB en 
de netwerken in Amersfoort. 
 

Zomer BBQ 
Op 24 juni organiseerde de VAB een netwerkbijeenkomst in de vorm van een zomer BBQ bij De 
Observant. Vanwege de pandemie konden maximaal 50 leden deelnemen. Dat aantal werd ook 
daadwerkelijk gehaald. Behalve een korte inleiding van voorzitter Marc Nieuwland over actualiteiten 
had de bijeenkomst verder een informeel karakter.  
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Amersfoort Business Event 
Op 14 oktober 2021 vond in Dierenpark Amersfoort het Amersfoort Business Event plaats. Dit was 
een nieuw evenement voor alle Amersfoortse ondernemers, van mkb tot multinational, en een 
gezamenlijk initiatief van de VAB, VAO en de gemeente Amersfoort. De meer dan 100 bezoekers 
konden behalve aan het plenaire programma deelnemen aan workshops over cultuur en vitaliteit. 

 
 
 

Grote Bedrijven Lunch 
De traditionele Grote Bedrijven Lunch van de VAB vond 
op woensdag 3 november plaats. De locatie wad dit jaar 
Leerhotel Het Klooster. Hiervoor was onder meer 
gekozen omdat Amersfoort in 2021 onderwijsstad was. 
Key note speaker was Jacco Vonhof, voorzitter van 
MKB-Nederland. 
De belangstelling was met een opkomst van meer dan 
90 leden en gasten zeer groot.  
Jacco Vonhof hield een inspirerend betoog over het 
ondernemingsklimaat, de noodzakelijke impulsen voor 
het MKB en belemmeringen die hoognodig 

weggenomen moeten worden. In dit verband noemde Jacco de stimulering dan wel verplichting om 
zonnepanelen aan te leggen en anderzijds de weigering van verzekeringsmaatschappijen dit te 
verzekeren.  
 
Docent in Bedrijf 
Op 4 oktober vond tijdens de Nationale Onderwijsweek de zesde 
editie van het evenement Docent in Bedrijf plaats. Dit 
inspirerende netwerkprogramma brengt docenten en 
ondernemers dichter bij elkaar. De ontmoetingen zorgen voor 
een verbetering in de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.  
Zo brachten docenten en ondernemers een bezoek aan één van 
de inspirerende bedrijven of organisaties en gingen ze samen in 
gesprek over de arbeidsmarkt en het onderwijs van de toekomst. Docent in Bedrijf is een van de 
activiteiten van het Netwerk Onderwijs en Arbeidsmarkt, waarin bedrijfsleven (waaronder de VAB), 
onderwijs en gemeente in samenwerken. In 2021 werd het netwerk in een nieuw jasje gestoken.  
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Diversen 
De VAB-bestuursleden participeerden in diverse overleggen, die van belang zijn voor de (leden van 
de) VAB, zoals:   
- Marc Nieuwland: bestuurlijk en ambtelijk overleg gemeente, Federatie Bedrijvenkringen; 
- Ton Voortman: bestuurlijk en ambtelijk overleg gemeente, overleg omgevingsvisie; 
- Ilja de Wolf: overleg omgevingsvisie, duurzaamheidsambassadeur; 
- Bertjan Ruijter en Geert Popma: Netwerk Onderwijs en Arbeidsmarkt; 
- Denise Notenboom: overleg Omgevingsvisie, organisatie online bijeenkomsten; 
- Ariënne Inden: overleg nieuwjaarsbijeenkomst, organisatie online bijeenkomsten 
 
Leden 
In het verslagjaar meldden zich 11 nieuwe leden aan. Er zegden 4 leden hun lidmaatschap op. Het 
ledental steeg daarom met 7 waarmee het eind 20201 uitkwam op 148. Gezien de crisissituatie 
waarin we ons bevinden is dit een goede ontwikkeling. Het bestuur en in het bijzonder de 
ledencommissie zetten ook in 2022 op ledenbehoud en –werving. Nieuwe leden worden desgewenst 
door de secretaris bezocht om informatie uit te wisselen en uitgenodigd voor de Nieuwe Ledenlunch 
om de relatie met de VAB meteen een goede start te geven. Ook doet het bestuur een beroep op de 
leden om actief mee te werken aan het aantrekken van nieuwe leden. 
 
Communicatie 
Via de website en de maandelijkse nieuwsbrief wordt actief met de leden gecommuniceerd. De VAB 
is verder actief op LinkedIn, Facebook en Twitter. Uitnodigingen voor bijeenkomsten en belangrijk 
nieuws worden ook via deze media verspreid. Een van de speerpunten van het bestuur is het 
versterken van de interne communicatie.  
 
Rooster van aftreden bestuursleden    
 

Naam benoeming herbenoeming aftreden 

I. de Wolf 15-4-2014 2018 2022 
H.A. Voortman                                   01-1-2016 2020 2024 

G.J.M.M. Ruijter 29-2-2016 2020 2024 

M.A.M. Nieuwland 23-2-2017 2021 2025 

D.H.M. Notenboom 22-2-2018 2022 2026 
A. Inden 22-2-2018 2022 2026 

G. Popma 18-2-2021 2025 2029 

 
 
Amersfoort, januari 2022 
Ton Voortman, secretaris 
 

http://www.vabamersfoort.nl/

