Verslag van de ledenvergadering van de
ondernemersvereniging Business- en Sciencepark Wageningen

Datum:

11 april 2013, 12:00 uur

Locatie:

Meteo Consult, Agro Business Park 99-101, Wageningen

Aanwezig: Bestuursleden: Jeff Gielen (voorzitter), Leo Zwinkels (penningmeester), Jan Lasschuit (secretaris)
en nog 16 andere leden en genodigden

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden, de gastheer Willy Zittersteijn (namens Meteo
Consult) en Paul Volleman (Senior beleidsmedewerker Economische Zaken Gemeente Wageningen).
Meteo Consult
Willy Zittersteijn geeft een korte presentatie over Meteo Consult. Meteo maakt weersverwachtingen. Veel
bedrijven (waaronder de NS en tuinders) nemen deze weersverwachtingen af. Op de website staat meer
informatie. Erna volgt een bezoek aan de weerkamer (presentator Dennis Wilt) en de radioafdeling.
Mobiliteitsplan
Vorig jaar heeft Marco van Burgsteden het mobiliteitsplan uitgelegd. 22 april 2013 wordt dit plan definitief.
Michiel Uitdehaag en Marco van Burgsteden worden in mei 2013 uitgenodigd dit plan (visie en uitvoering) te
presenteren aan het BSWP.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Verslag ALV 29 maart 2012
Het verslag van de ALV van vorig jaar wordt door de voorzitter (Jeff Gielen) doorgenomen. Dit verslag wordt
goedgekeurd.
Jaarverslag 2012
De voorzitter licht toe wat wij in 2012 zoal hebben gedaan. Er zijn o.a. twee lunchbijeenkomsten geweest in
2012, bij Alfa Accountants en Adviseurs en Stoas Learning. Ook was er in juni 2012 de eerste BSPW Haring
en Frietparty. Met een opkomst rond de 350 bezoekers, was dit een groot succes, voor herhaling vatbaar.
Dit jaar is de Haring en Frietparty op 18 juni 2013 gepland. In 2012 zijn diverse bestuurs-bijeenkomsten
geweest en was regulier contact met de Gemeente en De Bereikbare Vallei.
Jaarrekening 2012
De penningmeester (Leo Zwinkels) licht de jaarrekening van 2012 toe.
Alle 35 leden hebben de contributie van 2012 betaald. Het verschil tussen de sponsorbijdrage en de kosten
van de Haring en Frietparty 2012 is de oorzaak van het batig saldo. Dit jaar hopen wij meer sponsorbijdrage
te ontvangen.

Begroting 2013 en voorgenomen activiteiten
De penningmeester licht de begroting van 2013 toe. Hopelijk lukt het dit jaar het sponsorgeld voor de Haring
en Frietparty 2013 op te laten lopen tot minimaal 2500 euro.
Verslag kascommissie 2012
De kascommissie (aanwezig) gaat akkoord met de gevoerde administratie uit 2012. Beide leden (Coen de
Cleulenaere en Peter van Eck) worden herbenoemd voor het jaar 2013.
Goedkeuring jaarverslag 2012 en jaarrekening 2012 en decharge bestuur
Het jaarverslag van 2012 en de jaarrekening 2012 wordt door de leden goedgekeurd. Op verzoek van de
voorzitter wordt het bestuur door de ALV gedechargeerd voor het gevoerde beleid en taken.
Rondvraag
Stoas Learning heeft een naamswijziging ondergaan en heet nu UPLearning.

Wageningen, 11 april 2013,
Jan Lasschuit

