VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
Ondernemersvereniging Business- en Sciencepark/ondernemersvereniging
Datum: donderdag 19 juni 2008

1.

Opening en vaststelling agenda
Van Spanje deelt mede, dat de andere drie bestuursleden verhinderd zijn en zal daarom als
enig bestuurslid de vergadering leiden.

2.

Jaarverslag 2007
Van Spanje licht mondeling toe dat het bestuur zich in het afgelopen jaar heeft beziggehouden
met de bebording, zowel buiten het park op de ANWB-borden, als binnen het park. Naar verwachting worden dit jaar nieuwe borden geplaatst.

Verder zijn dit jaar twee businesslunches gehouden en wel bij Stoas en bij Meteo Consult.

3.

Financieel verslag 2006/2007
Het financieel verslag 2006 en 2007 worden besproken. Toegelicht wordt dat er een bedrag aan
passiva staat van € 3.150,-- aan nog te besteden gelden. Deze gelden zijn voor de nog te plaatsen bebording op het park.

4.

Voorstel decharge bestuur
Van Spanje stelt voor om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Dit voorstel
wordt door de vergadering aangenomen.

5.

Benoeming kascommissie 2008
Het afgelopen jaar was er nog geen kascommissie omdat er nog geen algemene vergadering
geweest is. Frits Panjer van Contined B.V. en Coen de Ceulenaere van Dalicon B.V. zijn bereid
in de kascommissie voor 2008 plaats te nemen.

6.

Begroting 2008
Van Spanje licht kort toe wat de plannen zijn. Aangezien er een stichting zal worden opgericht
waarin de grote geldstromen zullen plaatsvinden, zullen de opbrengsten beperkt blijven tot de
contributie en de uitgaven voor het secretariaat.

7.

Plannen 2008/2009
Van Spanje licht toe dat het bestuur eerst de bebording en het groenonderhoud in het park wil
realiseren en dan pas verder gaat kijken naar mogelijke andere initiatieven.

8.

Oprichting Stichting Parkmanagement
Van Spanje stelt voor om een Stichting Parkmanagement op te richten, dat zich zal bezighouden met de bebording en dergelijke. Er wordt gekozen voor deze stichting om het daarmee eenvoudiger te maken om contracten te sluiten en daarmee worden de geldstromen gescheiden.
Het bestuur van de vereniging vormt ook het bestuur van de stichting.

9.

Rondvraag
Noldus stelt een aantal vragen. Ten eerste over de kwaliteit van de bestrating. Dion Thielen van
de gemeente licht toe dat dit zal worden meegenomen in het plan Kortenoord dat binnenkort
verder zal worden ontwikkeld.

Verder geeft Noldus aan dat het steeds moeilijker wordt voor hem om personeel te werven, omdat mensen de bereikbaarheid van Wageningen zo slecht vinden. Hij stelt voor om een carpoolsysteem te maken. Ter vergadering blijkt echter dat daarvoor bestaande initiatieven zijn.

Voorts opent Noldus een kantoor in China en hij vraagt of er mensen zijn met vergelijkbare initiatieven om daarmee de krachten te bundelen.

Spanninga van het Nederlands Bakkerij Centrum vertelt dat er een vergunning is aangevraagd
voor een groot doek op het pand van het bakkerijcentrum, dat een bakker uitbeeldt.

10.

Sluiting
Nadat wordt geconstateerd dat er niets meer aan de orde is, sluit Van Spanje de vergadering.

