
 
Algemene	  Ledenvergadering	  van	  de	  Commerciële	  Club	  Weststellingwerf,	  
gehouden	  op	  woensdag	  16	  maart	  2016.	  Locatie:	  Fit	  &	  Fun	  Plaza,	  Grindweg	  124	  Wolvega.	  
	  
	  

Notulen	  	  
	  

1. Opening	  &	  vaststellen	  agenda	  
Voorzitter	  Michiel	  Kranendonk	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  de	  ruim	  25	  aanwezigen	  
welkom.	  Bij	  agendapunt	  9	  komt	  het	  verslag	  van	  de	  stichting	  Bedrijvenverzamelgebouw	  te	  
vervallen	  omdat	  men	  niet	  aanwezig	  is	  en	  er	  geen	  verslag	  is	  binnengekomen.	  	  	  

	  
2. Ingekomen	  stukken	  en	  mededelingen	  

Frank	  Zeinstra	  komt	  de	  stand	  van	  zaken	  t.a.v	  het	  Ondernemersfonds	  toelichten.	  	  
	  

3. Verslag	  van	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  d.d.	  18	  maart	  2015	  	  
Het	  verslag	  wordt	  zonder	  wijzigingen	  vastgesteld.	  Christie	  Dijkstra	  wordt	  bedankt	  voor	  het	  
maken	  van	  het	  verslag.	  	  
	  

4. Jaarverslag	  2015	  van	  de	  secretaris	  	  
De	  secretaris	  neemt	  in	  vogelvlucht	  het	  jaar	  2015	  door	  aan	  de	  hand	  van	  oa.	  een	  
fotopresentatie.	  Het	  jaar	  is	  met	  110	  leden	  geëindigd,	  een	  stijging	  van	  vijf	  ten	  opzichte	  van	  
het	  voorgaande	  jaar.	  Er	  zijn	  geen	  opmerkingen.	  	  
	  

5. Financieel	  verslag	  2015	  van	  de	  penningmeester	  
De	  penningmeester	  doet	  verslag	  van	  het	  boekjaar	  2015.	  Het	  jaar	  is	  afgesloten	  met	  een	  
verlies	  van	  €	  697,70.	  Het	  eigen	  vermogen	  per	  31	  december	  2015	  is	  €	  45.024,68.	  De	  begroting	  
voor	  2016	  is	  gepresenteerd	  en	  in	  orde	  bevonden.	  Komend	  jaar	  wordt	  iets	  meer	  geld	  
uitgetrokken	  voor	  de	  verkiezing	  Ondernemer	  van	  het	  Jaar	  die	  dit	  jaar	  de	  10e	  editie	  beleeft.	  
Dit	  wordt	  extra	  feestelijk	  benadrukt.	  De	  contributie	  blijft	  ongewijzigd.	  	  

	  
6. Verslag	  van	  de	  financiële	  commissie	  over	  het	  boekjaar	  2015	  en	  benoeming	  nieuw	  

commissielid.	  	  
Eerde	  de	  Vries	  heeft	  namens	  de	  financiële	  commissie	  verslag	  uitgebracht.	  De	  boekhouding	  is	  
in	  orde	  bevonden.	  Peter	  Bekkema	  verlaat	  de	  commissie,	  Reinier	  Reitsma	  neemt	  zijn	  rol	  over.	  
Gerrit	  Jan	  Prakken	  wordt	  benoemd	  als	  nieuw	  reservelid.	  	  

	  
7. Bestuursverkiezing	  

Ewoud	  van	  den	  Berg	  is	  aftredend	  niet	  herkiesbaar.	  Hij	  wordt	  met	  een	  bos	  bloemen	  bedankt	  
voor	  zijn	  inzet	  de	  afgelopen	  twee	  jaar.	  	  
Redginald	  Jonker	  	  en	  Arne	  Eggens	  worden	  benoemd	  als	  nieuwe	  bestuursleden.	  	  
	  

8. Stand	  van	  zaken	  bij	  de	  commissies:	  
-‐	  Sponsorcommissie	  
De	  sponsorcommissie	  beleefde	  een	  bijzonder	  jaar	  	  met	  een	  recordaantal	  van	  liefst	  27	  
sponsoraanvragen.	  Peter	  Spoelstra	  presenteert	  de	  zeven	  verenigingen	  en	  instanties	  die	  een	  



 
bijdrage	  ontvangen.	  In	  totaal	  wordt	  er	  €	  2700,-‐	  uitgereikt	  aan	  diverse	  initiatieven.	  	  
-‐	  Ledencommissie	  
Er	  is	  een	  folder	  gemaakt	  die	  wordt	  uitgereikt	  aan	  potentiele	  leden.	  Het	  ledental	  groeit	  nog	  
steeds.	  	  
-‐	  Communicatiecommissie	  
De	  website	  heeft	  een	  update	  ondergaan	  en	  is	  nu	  iets	  dynamischer.	  Er	  kan	  gemakkelijker	  
gedeeld	  worden	  op	  social	  media	  en	  leden	  kunnen	  een	  eigen	  profiel	  invullen.	  Ook	  kan	  men	  via	  
de	  site	  inschrijven	  voor	  de	  bijeenkomsten.	  Hier	  wordt	  al	  veelvuldig	  gebruik	  van	  gemaakt.	  	  

	  
9. Verslag	  van	  stichting	  Bedrijvenverzamelgebouw	  Weststellingwerf	  

Secretaris	  Wim	  Hassing	  licht	  toe	  dat	  nu	  50%	  van	  het	  gebouw	  nog	  vrij	  is.	  Men	  wil	  inspelen	  op	  
de	  veranderende	  vraag	  en	  behoefte	  en	  biedt	  ook	  ondersteuning	  aan	  aan	  startende	  
ondernemers	  en	  ZZP’ers.	  Er	  staan	  vijf	  units	  leeg,	  3	  van	  150	  m2	  en	  2	  van	  250	  m2.	  	  
	  

10. Rondvraag	  
Er	  is	  niets	  voor	  de	  rondvraag.	  	  
	  

11. Sluiting	  
Voorzitter	  Michiel	  Kranendonk	  sluit	  de	  vergadering	  om	  18.30	  uur	  en	  nodigt	  de	  leden	  uit	  voor	  
het	  buffet	  en	  daarna	  een	  partij	  Lasergame.	  	  

 
 
Rooster	  van	  aftreden	  van	  het	  bestuur	  
	  

	  	  	  	  benoemd	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  herkozen	   	  	  	  	  	  	  aftredend	  
M.	  Kranendonk	   Voorzitter	   2013	  (2014	  VZ)	   	   2017	  
J.	  Bouma	   Secretaris	   2013	  (2014	  secr)	   	   2017	  
C.	  Dijkstra	   Penningmeester	   2013	   	   2017	  
F.	  Ranft	   Lid	  (WOW)	   2015	   	   2019	  
R.	  Jonker	   Lid	   2016	   	   2020	  
A.	  Eggens	   Lid	   2016	   	   2020	  
	  
	  
	  
Samenstelling	  van	  de	  commissies	  van	  de	  CCW:	  
	  
Sponsorcommissie:	  	  

-‐ De	  heer	  P.	  Spoelstra	   	   (Woningstichting	  Weststellingwerf)	  
-‐ De	  heer	  GJ.	  Prakken	   	   (Prakken	  Edelmetaal)	  
-‐ De	  heer	  F.	  Tolman	   	   	   (Tolman	  Hekwerk)	  

	  
Ledencommissie:	  

-‐ Mevrouw	  	  C.	  Dijkstra	   	   (Aarnink	  Accountants	  +	  Adviseurs)	  
-‐ De	  heer	  B.	  Hofstra	   	   	   (Hofstra	  Witgoed)	  
-‐ Mevrouw	  T.	  Munniksma	   	   (Bouwbedrijf	  Scheenstra)	  

	  



 
Commissie	  Ondernemer	  van	  het	  Jaar	  

-‐	  	  	  	  	  Mevr.	  J.Bouma.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Jelleke	  Bouma	  Communicatie)	  
-‐	  	  	  	  	  Mevr.	  H.	  Wolters	   	   	   (Beeldende	  Zaken)	  
-‐	  	  	  	  	  Mevr.	  S.	  Tigchelaar	  
-‐	  	  	  	  	  De	  heer	  R.	  Jonker	   	   	   (AssurantieAdvies	  Jonker)	  
-‐	  	  	  	  De	  heer	  F.	  Ranft	   	   	   (namens	  WOW)	  
	  

Commissie	  Communicatie	  &	  Internet:	  
-‐ Mevrouw	  J.	  Bouma	  	   	   (Jelleke	  Bouma	  Communicatie)	  	  
-‐ Mevrouw	  H.	  Wolters	   	   (Beeldende	  Zaken)	  
-‐ De	  heer	  L.	  van	  der	  Broek	   	   (Communicatie	  en	  Fotografie)	  
	  
	  	  	  	  	  

Samenstelling	  van	  de	  zelfstandige	  stichtingen:	  
	  
Stichting	  Parkmanagement:	  
	   -‐	  De	  heer	  W.	  Feenstra	  (Heiwo)/	  M.	  Hiemstra	  (MOTIP),	  voorzitters	  

-‐	  De	  heer	  M.	  Dubling,	  inkoper	  Dejo	  Metaalindustrie,	  secretaris	  
-‐	  De	  heer	  J.	  Mayer	  
-‐	  De	  heer	  J.	  Helmich	  
	  
	   	  

Stichting	  Bedrijvenverzamelgebouw:	  
	   -‐	  De	  heer	  J.	  Oosterveld,	  voorzitter	  (oud-‐directeur	  Oosterveld	  B.V.)	  

-‐	  De	  heer	  W.	  Hassing,	  secretaris	  (erelid	  CCW)	  
	   -‐	  De	  heer	  P.	  Bekkema,	  penningmeester	  (Ten	  Kate	  &	  Huizinga)	  
	   -‐	  De	  heer	  A.	  Bakker,	  bouwkundige	  zaken	  (Woningstichting	  Weststellingwerf)	  
	   -‐	  De	  heer	  E.	  De	  Vries,	  lid	  (Omny	  de	  Vries	  Advocaten)	  
	   	  
	   	  
	  
	  


