Vastgesteld verslag ALV d.d. 20 maart 2018 te Marktzicht
Aanwezig & afwezigen: Zie bijgevoegde lijst
-------------------------------------------------------------------------------------------------Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen, in het bijzonder de nieuwe leden, van
harte welkom bij deze Algemene Ledenvergadering (ALV).
Notulen ALV 2017 + Agenda ALV 2018
De notulen van de ALV 2017 worden zonder aanpassingen goedgekeurd. Met dank aan de notulist.
De agenda voor de ALV 2018 is eveneens akkoord.
Evaluatie 2017
I

Borrels; We hebben als OVP in 2017 verschillende borrels gehouden (wielerronde, winterwonder-Beek, e.d.). Helaas blijkt het animo niet erg hoog te zijn. Het bestuur stelt voor om de
hoeveelheid borrels terug te dringen en alleen de goed bezochte borrels in 2018 te handhaven.
Concreet houdt dit in dat de borrel bij de Wielerronde gehandhaafd wordt. Voor de borrel tijdens
Winter WonderBeek zal er gekeken worden naar een ander tijdstip. De leden spreken de
voorkeur uit om de borrel te laten plaats vinden op een doordeweekse dag van 18.00 tot 20.00
uur.
Golfdag; Na een succesvolle golfdag in 2017 zal deze opnieuw plaats vinden in 2018. De
uitnodiging is dit jaar afkomstig van Henny Boot.
Stand van zaken Markt;
Dit punt staat verder op de agenda geagendeerd. Marc van
Oosterbosch is uitgenodigd om een nadere toelichting te geven.

II. Winkelierscommissie.
De Winkelierscommissie geeft een toelichting op de uitgevoerde activiteiten en acties in 2017. Zo
zijn de vader – en moederdag actie goed ontvangen. De inwoners van Prinsenbeek waren ook
erg enthousiast over de najaarsactie. Vanuit de vergadering wordt er kritisch gereageerd op de
manier van communiceren omtrent onder andere de IBAN nummers e.d. Het bestuur neemt dit
mee voor het komend jaar; actie bestuur.
De organisaties Fit & Welzijn en Puur wensen aangemeld te worden als winkelier; op deze
manier kunnen ook zij meedoen met dit soort acties. Actie Michiel.
Overige bemoeienissen OVP 2017
Verkoop NAC stadion; De OVP heeft bij de mogelijke verkoop van het NAC stadion en de mogelijke

toename van het aantal winkels bij het NAC-stadion vinger aan de pols gehouden doordat zij
meerdere malen in overleg is getreden met de diverse partijen binnen de gemeente en andere
winkeliersverenigingen. De verkoop gaat nu niet door; het bestuur blijft de ontwikkelingen volgen.
Deelname aan het Dorpsplatform; vanuit de OVP is John van Engelen nauw betrokken bij het
Dorpsplatform waar hij het domein Economie vertegenwoordigd. Op deze wijze kan er vanuit de OVP
ook rechtstreeks invloed uitgeoefend worden op bijvoorbeeld het dorpsplan.
Kermis; er zal tijdens het Biks Blaos Festijn, zoals het er nu naar uitziet, een nostalgische kermis
komen.
Digitale reclame/ informatie borden; Winkeliers/ Ondernemers krijgen voorrang bij het adverteren
op de twee reclame borden die bij de toegangswegen van Prinsenbeek komen te staan. Zodra
hierover meer bekend is zal er een mail aan de leden gezonden worden; actie bestuur.
III
Cijfers 2017.
Edwin van der Heijden geeft een nadere toelichting op de cijfers 2017. Momenteel is het eigen
vermogen ruim € 30.000,- en daarmee aan de hoge kant. Daarom zal de OVP ook de komende jaren
gaan interen op het eigen vermogen. Streven is naar een (gezond) eigen vermogen van ongeveer €
15.000,- te blijven.
IV

Kascontrole.
De kascontrole is nog niet uitgevoerd maar zal in de maand maart plaats vinden. De conclusie
zal opgenomen worden in dit verslag.
De kascontrole is uitgevoerd en akkoord bevonden!

V

Technische Commissie.
Peter van de Bliek meldt dat de oprichting van een technische commissie een succes is. De
groep communiceert d.m.v. een groeps-app en dat bevalt erg goed.

Planning 2018
I

Sponsorbedragen en bestemmingen van gelden in 2018; In de begroting staat de
bestemmingen van de gelden die OVP binnen krijgt. De voorzitter geeft een toelichting op de
besteding van de gelden. De vergadering is akkoord met deze bestemming en besteding van
gelden over 2018 welke afwijken van de besteding in 2017. De ontvangende partijen zijn
Wielercomité, Sinterklaascomité en BBF.

II

Activiteiten

a.

Borrels; eerder in de vergadering en het verslag aan de orde geweest

b.

Golfdag; de golfdag wordt dit jaar gehouden op 7 oktober (geen herfstvakantie) en is op
uitnodiging van Henny Boot.

c.

Rob Scheepers; op zaterdag 14 april zijn alle leden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een
optreden Rob Scheepers, er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar dus op= op en
aanmelden kan via communicatie@ovprinsenbeek.nl

d.

Glossy; Huub geeft een nadere toelichting op het idee dat het bestuur heeft om een
Prinsenbeek Glossy uit te brengen waarbij alle ondernemers en winkeliers de mogelijkheid
krijgen om zichzelf (gratis) te presenteren. De vergadering discussieert over de vorm, inhoud,
oplage en het verspreidingsgebied. Ideeën en voorbeelden van andere dorpen komen aan de
orde. De vergadering spreekt af dat er een aparte werkgroep zal komen om dit voorstel

verder uit te werken. In de werkgroep zitten: Jolanda van de Bliek, Marc van Oosterbosch,
Marc de Roos, Edith Naaijkens, Hans Verhoef en Huub Miegielsen.
e.

Ondernemersfondsendag; Actie staat nog open. Er wordt nog gezocht naar een goede
spreker. De vergadering doet de volgende suggesties: Guido Weijers, Hardwell, Rico
Verhoeven, Olcay.

III

Aankleding Centrum:

Verlichting; Er is extra verlichting gekomen. De periode waarin de verlichting hangt, is een langere
periode dan sec de “feestperiode”. De meningen binnen de vergadering wisselen daarover maar
uiteindelijk zal de periode voor komend jaar gelijk blijven. De verlichting geeft ook in de donkere
dagen voorafgaand aan de feest periode een gevoel van veiligheid in het centrum.
Bloembakken; De vergadering is over het algemeen tevreden over de bloembakken. Groot
aandachtspunt is wel de tijdige vernieuwing/vulling en daarmee de uitstraling van de bakken. Nu in
de winter is het mager en de winkeliers/ondernemers spreken de hoop uit dat dit in de lente en
zomer tot bloei komt. Er wordt geopperd om tijdens de koude periodes misschien gebruik te maken
van kunstbloemen of groenblijvers of dergelijke. Eventuele meldingen over de bakken kunnen
gedaan worden via het algemene mailadres: communicatie@ovprinsenbeek.nl
IV

Activiteiten Winkeliers Commissie; Wordt gedurende het jaar nader bekeken en ingevuld.

V

Thema-avond KVO;
Gerrit geeft een nadere toelichting op het KVO traject en dan met name voor wat betreft het
cameratoezicht. Er is gesproken over pand op pand beveiliging maar uiteindelijk heeft de
burgemeester tegen gestemd (in eerste instantie was het een idee vanuit de gemeente zelf).
Wat er wel mag, is momenteel nog twijfelachtig. Er zal gezocht worden naar de bekende
maas in de wet. Eigen pand beveiliging mag sowieso maar je mag daarbij (formeel) niet de
openbare weg meenemen.

VI

Technische Commissie
Reeds besproken.

Presentatie van de nieuwe Markt.
Marc van Oosterbosch is ondertussen aangeschoven en laat de presentatie over de nieuwe markt
zien die de werkgroep eerder in februari openbaar heeft getoond aan geïnteresseerden. Daarbij
toont hij ook een impressie filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=J0C3LBX1RRQ).
Begroting 2018
Edwin geeft een nadere toelichting op de begroting. Helaas is er een kleine fout in de getoonde
begroting geslopen, derhalve is de goede begroting voor eventueel geïnteresseerden opvraagbaar bij
de OVP via communicatie@ovprinsenbeek.nl
Kooplokaal: de kosten die opgenomen zijn onder deze post bevatten onder andere de website,
advertenties in de Modern Prinsenbeek, de bedrijfsfilmpjes, e.d. Vanuit de vergadering wordt er
opgemerkt dat er onvolledig gecommuniceerd wordt over hoe men een filmpje kan laten maken, de
agenda technische afstemming verloopt soms stroef en soms blijft een reactie achterwege. Het
bestuur zal hier op korte termijn actie op ondernemen.
Marc de Roos van brasserie bij de Roos en 1001 NightHammam geven aan interesse te hebben in het
laten maken van een filmpje. Er zal contact met hun opgenomen worden; actie bestuur.

De vergadering heeft verder geen op- of aanmerkingen over deze begroting.

Invulling bestuur en commissieleden
Het OVP bestuur neemt afscheid van de penningmeester Edwin van der Heijden en dankt hem voor
zijn inzet. Alle leden van het bestuur zijn dit jaar verkiesbaar. Voorafgaand aan de vergadering is er
één persoon geweest die kenbaar heeft gemaakt interesse te hebben in zitting in het bestuur.
Daarnaast is er een nieuwe penningmeester gevonden; Vincent Nooren zal vanaf heden de functie
van Edwin overnemen.
De vergadering besluit dat Judith van de bierwinkel Bier & Borrels niet gekozen hoeft te worden
maar direct zitting kan nemen in het bestuur. Zij komt als “extra” bestuurslid in het bestuur.
Daarmee kan een eventueel verloop in het komend jaar gedekt worden.
De vergadering gaat ook akkoord met de invulling en nieuwe termijn van de voorzitters rol door Eppo
Kawaler.
Hiermee is het bestuur voor de komende periode weer gekozen en gevuld.
De winkelierscommissie geeft ter vergadering ook in de huidige samenstelling door te willen gaan; de
vergadering gaat hiermee akkoord.
7. Rondvraag
De heer Roelofsma van Casa Lisette vraagt naar de evaluatie van het reclamebelastingssysteem. In
het convenant tussen de gemeente en de SPO staat aangeven dat er een evaluatie zou plaatsvinden.
Eppo geeft aan dat de OVP de kosten niet kan dragen van een schriftelijke evaluatie onder de leden
en dat gemeente bepaalt wanneer en hoe deze evaluatie plaats zal vinden. De afgelopen jaren is er
na elk jaar een positieve evaluatie geweest tussen het bestuur van de OVP en het bestuur van de
gemeente Breda. Eppo legt desgevraagd het verzoek voor een evaluatie opnieuw voor bij de
gemeente Breda; actie bestuur.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage aan de vergadering en sluit
vervolgens de vergadering en nodigt een ieder uit voor de borrel in het café van Marktzicht.
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