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

Datum:

2 maart 2016

Locatie:

NBC, Nederlands Bakkerij Centrum, Agro Business Park 75-83

Aanwezig: Bestuursleden: Jeff Gielen (voorzitter), Leo Zwinkels (penningmeester), Jan Lasschuit (secretaris)
Paul Volleman, Frank Zegers, Ine Botman, Pauline Greuell en nog 15 andere leden en
genodigden.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden, het bestuur, de gastheren René van Koppenhagen
en Flip van Straaten (NBC), Paul Volleman en Ine Botman (Gemeente Wageningen), Frank Zegers (E4S
Consult) en Pauline Greuell (WUR).
Nederlandse Bakkerij Centrum door Flip van Straaten
Wageningen is voor het Nederlandse Bakkerij Centrum (NBC) als locatie (food-as) erg belangrijk. Het NBC is
meer dan een bakkerijcentrum, het is een kennis- en adviescentrum. Hoofdmarkt van het NBC is de bakkerij,
maar zij zijn ook actief in andere foodmarkten. Het werkgebied van het NBC bestaat uit Voeding & Diëtiek,
Marktonderzoek & Positionering, Bakkerijproces & Grondstoffen en Hygiëne, Wet & Regelgeving.
Helaas worden examens van ROC-opleidingen niet meer op het NBC gegeven. Deze ruimtes worden nu
verhuurd aan andere partijen. Er zijn bijvoorbeeld acht startups in het NBC gebouw gevestigd.
Website Wageningen Campus door Pauline Greuell
Pauline Greuell is Communicatie adviseur bij de WUR. Zij is een jaar geleden gestart met het uitdragen dat
Wageningen Campus meer is dan de Universiteitscampus, ook Leeuwenborgh, Marin en BSPW o.a. zijn
onderdeel van de Wageningen Campus. De nieuwe www.wageningencampus.nl website draagt hieraan bij.
Deze website is na de zomer 2015 live gegaan, maar nog niet optimaal gevuld. Het BSPW is hierin minimaal
aanwezig. De bedrijven-leden worden gevraagd bij te dragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van het
BSPW.. Bijvoorbeeld informatie over de gebouwen en bedrijven op het BSPW met bijbehorende foto’s
ontbreken. Bedrijven staan nu in een platte lijst genoemd, mooier is dit doorklikbaar te maken naar pagina’s
met bedrijfsgegevens en foto’s. Dit geldt ook betreft informatie over het vestigen op de Wageningen Campus en
in Wageningen zelf. Het BSPW wordt verzocht nieuws en agenda-activiteiten aan te leveren aan Pauline
Greuell. Foto’s kunnen worden gestuurd naar Jan Lasschuit. Ook zal over een aantal maanden (als het
mooiere weer is) een fotograaf worden geregeld.
Er moet eerst gevraagd worden of de bedrijven van het BSPW op de website willen. Daarna kunnen bedrijven
hun gegevens aanleveren. De manier van aanleveren wordt op de BSPW website gezet.
Het facebook account: https://www.facebook.com/campuslifewageningen/ verdient ook aandacht. Hier kan ook
informatie (nieuws e.d.) worden geplaatst.
Wageningen Werkt Duurzaam door Ine Botman en Frank Zegers
Ine Botman legt uit dat het imago Wageningen duurzame stad verder moet worden uitgebouwd. Wageningen
wil dit imago behouden. Streven: Wageningen klimaat neutraal in 2030. Sinds 2015 is ‘ Wageningen Werkt
Duurzaam’ een samenwerking tussen gemeente en het bedrijfsleven. WOC en SOW zijn al partner in deze
samenwerking, voor BSPW is er ook plaats. Frank Zegers, energiecoach, is door de gemeente ingehuurd voor
het project ‘Wageningen Werkt Duurzaam’. Voor het BSPW is collectieve duurzame energievoorziening of
zonne-energie een kans. Het actieplan BSPW zal hier ook op ingaan. Presentatie komt op de website.

Revitalisatie BSPW
Leo Zwinkels (lid begeleidingscommissie van project revitalisatie BSPW) geeft een update.
Paul Volleman heeft een actieplan uit de verschillende bijeenkomsten geregisseerd. Dit is de basis van een nog
te vormen visieplan. Gemeente en Provincie hebben TDI de opdracht gegeven een inventarisatie te maken die
leidt tot een visiedocument. Een aantal leden/partijen hebben al een interview gehad met Bert Tournois en/of
René Koster. Een eerste conceptdocument is naar de provincie gestuurd. De leden krijgen een terugkoppeling
als er een presenteerbaar stuk is.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Verslag ALV 4 april 2015
Het verslag van de ALV van vorig jaar 14 april 2015 wordt door de voorzitter (Jeff Gielen) doorgenomen.
Dit verslag wordt goedgekeurd.
Jaarverslag 2015
De voorzitter licht toe wat wij in 2015 zoal hebben gedaan. In 2015 zijn diverse bestuursbijeenkomsten geweest
(meer dan vorige jaren) en er was regulier contact met de gemeente en WUR over onder andere de
Wageningen Campus, revitalisatie en actieplan BSPW. Op 14 april 2015 was de eerste lunchbijeenkomst met
de Algemene vergadering bij Keygene. Ook was er 16 juni 2015 de vierde BSPW Haring en Frietparty. Met een
opkomst van meer dan 300 bezoekers, was dit wederom een groot succes. Deze party wordt betaald door
sponsoren. Op 21 september 2015 was een tweede lunchmeeting bij Schuurman & de Leeuw accountants
waar het concept actieplan BSPW is besproken (documenten zie website).
Jaarrekening 2015
De penningmeester (Leo Zwinkels) licht de jaarrekening van 2015 toe. Alle 39 leden hebben de contributie van
2015 betaald. Het verschil tussen de sponsorbijdrage en de kosten van de Haring en Frietparty 2015 is gedekt
door de contributie. Er is een zeer bescheiden winst geboekt.
Opmerking: Hosting en CMS website is aan de hoge kant, dit wordt onderzocht.
Begroting 2016
De penningmeester licht de begroting van 2016 toe. De begroting is in trend de vorig jaar. Als er grotere zaken
komen, zal dit apart worden begroot. Het ledenaantal is gegroeid naar 39. Alle grote partijen zijn lid. Veel
ZZPers zijn nog geen lid (Er zijn 85 bedrijven in totaal). De vergadering keurt de begroting 2016 goed.
Verslag kascommissie 2016
De kascommissie (niet aanwezig) gaat akkoord met de gevoerde administratie uit 2015.
Goedkeuring jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015 en decharge bestuur
Het jaarverslag van 2015 en de jaarrekening 2015 worden door de leden goedgekeurd. Op verzoek van de
voorzitter wordt het bestuur door de ALV gedechargeerd voor het gevoerde beleid en taken.
Activiteiten 2016
De voorgenomen activiteiten in 2016 worden samen met het actieplan concreet gemaakt.
Rondvraag
Haring & Frietparty is leuk evenement, maar er is een grote wachttijd en tussen 12:00 en 13:00 is te kort.
De wachttijden worden verkort (nieuw concept).
Waarom niet naar de middag en dan borrel? Borrel of ontbijtsessie is op managementniveau, Haring &
Frietparty voor medewerkers. BSPW neemt initiatief voor borrel/ontbijtsessie samen met Universiteitscampus.
Wageningen, 3 maart 2016, Jan Lasschuit

