
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN DE VLISSINGSE ONDERNEMERS 
CENTRALE (VOC) 
Datum: 21 oktober 2013 !
Aanwezig: bestuursleden Jan Jacobs (voorzitter), Pim Kraan (secretaris),Ton Begijn, Frans 
Meijer, Willem Hamer,  Bas-Jan Spuijbroek, Frank de Bie, bestuursadviseur Bart Pouwer en 
coördinator Koert Vermeulen, 19 leden en 1  donateur !
1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen welkom, in het 
bijzonder de heer Lucas Markies die de vergadering als belangstellende bijwoont zonder 
spreek- of stemrecht. 
Dit is de 3de ledenvergadering sinds de oprichting van de Vlissingse Ondernemers Centrale 
(VOC). 
Binnen 1 jaar hebben mutaties in het bestuur plaatsgevonden en dat vereist een 
toelichting. In  agendapunt 6 zal dit nader besproken worden. De voorzitter deelt verder 
mee dat hij nog geen jaar voorzitter is en dat deze functie niet is meegevallen in tijd, 
werk en aandacht.  Dit geldt overigens voor alle bestuursleden en betrokken vrijwilligers.  !
2.Vaststellen van de agenda 
De voorgestelde agenda wordt zonder wijzigingen door de leden vergadering overgenomen. !
3.Verslag algemene leden vergadering 25 maart 2013 
Onder dankzegging aan de samensteller wordt het verslag overeenkomstig goedgekeurd en 
vastgesteld en als zodanig ondertekend. !
4.Exploitatierekening 2012 
De exploitatierekening 2012 heeft ter inzage gelegen op het VOC kantoor en daar is geen 
gebruik van gemaakt. Derhalve besluit de vergadering  de exploitatierekening 
overeenkomstig goed te keuren en vast te stellen. De voorzitter verontschuldigt zich dat 
het bestuur heeft verzuimd een kas commissie aan te stellen die de exploitatierekening 
had moeten controleren. Ter vergadering bieden de heren André Knuijt en Jaap Augustijn 
zich aan als kascommissie. Zij worden door de vergadering als zodanig benoemd en zullen 
in onderling overleg uitmaken wie het na de beoordeling over 2012 nog een jaar zal blijven 
doen met een nieuwe collega. 
Conclusie: de exploitatierekening 2012 wordt vastgesteld onder voorbehoud van 
goedkeurende  controle door de kascommissie. !
Exploitatierekening en begroting staan niet op internet, werkplan wel. Website moet 
terughoudend  zijn daar hoort geen jaarrekening te worden gepubliceerd. De begroting 
wordt ook niet openbaar gemaakt omdat het een ruwe werkbegroting is.  
In het vervolg zullen de leden alle stukken per email ontvangen die behandeld worden op 
de ledenvergadering. !
5.Stand van zaken financiën t.o.v. gedetailleerde werkbegroting 2013 
Ten aanzien van de werkbegroting 2013 beperken we ons tot het punt projecten en 
evenementen. De VOC krijgt zeer veel aanvragen en moet hierin keuzes maken. Onder 
leiding van Frans Meijer en zijn werkgroep zijn de hierna volgende projecten en 
evenementen gehonoreerd. !
Projecten en evenementen 
8 x steun klein ad € 250,-- 
1. Vlissings verzet (6-april viering)      €   250,--
bet. 
2. Kruising Walstraat/Nieuwstraat Koninginnedag    €   250,--
bet. 
3. Sport &Leisure Zeeland professionele sport Tilly Stroo   €   250,--
bet. 
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4. Delta Ride for the Roses – collectief Bellamypark    €   250,-- 
 (Nog niet toegekend ook nog niet naar een ander weggegeven) 
5. Collectief Bellamypark feest na Colors by the Sea (teruggegeven) €   250,-- € 
0,-- 
6. Petanque by the Sea – in discussie – pas na evenement ingediend €   250,-- ? 
 Bestuurlijk nog niet over gesproken 
7. Open 
8. Open !
Uitnodiging aan de leden: dient u verzoek in voor ondersteuning van een evenement 
en of activiteit. Er kunnen nog 2 evenementen worden toegekend voor € 250,--  !
4 x steun groot ad € 500,-- 
1. Springkussen Bellamypark 16 zondagen (Soif/Speyk)   €   500,-- 
bet. 
2. Sail Culinair Nieuwendijk/De Ruijterplein (5 zaken) is ingediend  €   500,-- 
               Wordt binnnenkort bestuurlijk behandeld 
3. Blauwe maandag kermis – nog geen financiële verantwoording  €   500,-- 
4. Kerstmannenloop 21 december horeca Bellamypark (moet nog) €   500,-- !
Op vragen vanuit de ledenvergadering hoe onderscheidt de VOC grote en kleine 
evenementen/activiteiten, wanneer praat je over een bijdrage en wat is het verschil met 
sponsoring deelt het bestuur het volgende mee: 
Het is een zorgvuldig afwegen. Er zijn regels die liggen vast in de doelstellingen van de 
VOC. Ook het principe: voor wat, hoort wat wordt gehanteerd. Alle grote evenementen 
moeten tastbaar en meetbaar zijn. Kleine bijdrage zijn de smeerolie om de zaken op gang 
te helpen.  
Alle initiatieven en sponsoraanvragen die aankloppen bij de gemeente worden 
doorverwezen naar de VOC. De BIZ bijdrage is hiervoor. De VOC is autonoom en beslist 
zelfstandig. Er is structureel overleg met wethouder de heer Van Dooren. !
6. Benoeming nieuwe bestuursleden: 
Het bestuur van de VOC bestaat uit 7 leden, er hebben 4 wijzigingen plaatsgevonden 
binnen 1 jaar. 
De voorzitter licht alle veranderingen toe zonder in persoonlijke omstandigheden te 
treden.  !
- Willem Hamer i.p.v. René Willems  
- Bas-Jan Spuijbroek i.p.v. Annechristel van der Ploeg 
- Frank de Bie i.p.v. Edwin Tilroe (Edwin blijft wel als vrijwilliger de Nieuwsbrief en 
Nieuwsflits  
   verzorgen) 
- Rein Geervliet i.p.v. Pim Kraan (secretaris). Pim Kraan blijft statutair aan tot en met deze  
  vergadering. !
De vergadering gaat akkoord met de wijzingen in het bestuur en benoemt de nieuwe 
bestuursleden onder dankzegging aan de aftredende bestuursleden voor hun inbreng, inzet 
en betrokkenheid. !
De vergadering neemt met een waarderend applaus kennis van de bereidheid van Rein 
Geervliet om het bestuurlijk secretariaat invulling te gaan geven. 
De voorzitter richt het woord tot Pim Kraan en overhandigt hem een tastbaar blijk van 
waardering voor zijn inspanningen om in Vlissingen tot een Ondernemersfonds te komen en 
om de VOC op gang te helpen. Een avondje uit (theater en diner) voor Pim en Liesbeth is 
de materiële vertaling van die waardering. De vergadering aanvaardt en bekrachtigt dat 
bij acclamatie.  !!
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7.Mededelingen omtrent het team van vrijwilligers binnen de VOC 
Na de vorige vergadering van 25 maart 2013 hebben oproepen gestaan voor 
vrijwilligerswerk VOC  in de huis-aan-huis-bladen. 
De enige beroepskracht is Koert Vermeulen  (½ dagdeel in week). Het werk is zo 
veelomvattend, dat de bestuursleden dat nooit allemaal zelf kunnen behappen. Wij 
hebben vrijwilligers nodig en zullen daarin nog een aantal stappen moeten gaan zetten, 
waaronder het (re-)activeren van de straatvertegenwoordigers. !
Het team vrijwilligers bestaat uit de volgende mensen: 
Lieneke Simpelaar – secretariaat ondersteuning 
Maria Grims – notulist 
Nikki de Man – interieur verzorgster 
Sjaak Cornelisse – bouwkundig technische man 
Toon Poppe – vliegende kiep (allerlei hand- en spandiensten) 
Edwin Tilroe – Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen en het bijhouden van bestanden !
Via de voorzitter spreekt de vergadering bijzondere waardering uit aan alle vrijwilligers 
die de VOC bijstaan in het realiseren van de doelstellingen. !!
8.Bannerproject en vervolg 
In de Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het bestuur zich teveel heeft laten leiden door 
enthousiasme en te weinig door technische kennis. Wij verontschuldigen ons hiervoor. 
De banners zijn opgeslagen en niet weg. Kennis wordt opgedaan in de stad Terneuzen. In 
het voorjaar van 2014 komen de banners weer terug in het straatbeeld van Vlissingen.  !
In de Marktstraat wordt geen toestemming verleend door de vereniging van huiseigenaren 
en derhalve worden daar geen banners geplaatst. Verder moeten we ervoor waken niet te 
trekken aan een dood paard en hiermee wordt bedoeld De Fonteyne. Dat er desalniettemin 
ook binnen De Fonteyne, de VVE’s aldaar enz. wellicht mogelijkheden zijn is het bestuur 
bekend. Er wordt aan gewerkt om dat volledig in beeld te krijgen. !
Wij zijn verder in gesprek met de heer Van den Berg over herstelwerkzaamheden en hoe de 
routing Spuistraat naar de Kleine Markt te realiseren.  
Kortom: we lossen het op. !
9.Winterfestival en meerjarenplanning omtrent het Spuiplein en Scheldeplein 
Het Winterfestival is geen nieuw evenement. 4 jaar geleden heeft dit voor het eerst 
plaatsgevonden in de binnenstad en werd het festival door de gemeente gesubsidieerd. Nu 
is er geen  
substantiële bijdrage van de gemeente. 
Het thema van het Winterfestival heet: “Warmte, Licht en Vuur”. 
De wensenlijst voor het nu komende festival is: 
- kerstmarkt  
- kampvuur Oude Markt  
- vuurvreter 
- muziek (zangkoren) 
- drank (glühwein, warme chocolademelk, etc) 
- fakkeloptocht op Kerstavond over de boulevard naar de binnenstad (Bellamypark) met 
het voltallig    
  Orkest  “Ons Genoegen”, zijn hiervoor in contact met Maarten Janssens.  
- boomverlichting Coosje Buskenstraat en kerstbomen op de boulevard (mogelijk via de 
bedrijven,  
  Bas-Jan Spuijbroek heeft daarover met de bedrijven overleg). !
De hele technische infrastructuur van de kerstverlichting wordt doorgelicht en aangepast. 
Elke beschikbare euro is in de techniek gestopt. De verlichting zal in orde zijn.  
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Het streven is verder om het Spuiplein en Scheldeplein intensiever te betrekken bij de 
verlichting maar dat zal dit jaar niet lukken. Dat wordt naar de meerjarenbegroting 
gebracht.  !
Verder zal in het weekend van 13,14 en 15 december de Cultuurwerf het “Wonderstroom”-
festival organiseren. Dit festival staat eveneens in het tekenen van: Warmte, Licht en Vuur. 
Er is een nauwe en prettige samenwerking tussen de VOC en de Cultuurwerf om de stad 
Vlissingen het Winterfestival te geven waar het recht op heeft.  !
10.Werkplan 2014 
Het werkplan bestaande uit 2 pagina’s wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. !
11.Begroting 2014 
Op 8 oktober 2013 heeft een intensieve bestuursvergadering plaatsgevonden die volledig in 
het teken stond van de werkbegroting 2014.  !
De werkbegroting 2014 had een tekort van € 66.500,-- en was vooralsnog een wensenlijst 
waarin geschrapt moest worden omdat een werkbegroting sluitend behoort te zijn. Wij 
wilden zoveel meer, realisme gebiedt daar keuzes in te maken. Ons credo hierin is 
“vernieuwing moet”.   
Verder staat de post van € 8.000,-- voor een kinderweekend zeer centraal (promotie en 
activiteiten). 
Het is uiteindelijk een evenwichtige basisbegroting geworden waarin nog geschoven kan 
worden. In het voorjaar van 2014 komen we met een gedetailleerde begroting.  
De leden gaan akkoord met de werkbegroting 2014 en geven het bestuur de ruimte indien 
nodig te schuiven. !
12.Rondvraag 
Jan Lust: hoeveel wanbetalers hebben wij. Antwoord voorzitter: Ik weet het niet en het is 
onze zaak niet. De gemeente is de oplegger van BIZ belasting en die wordt overgedragen 
aan de VOC. Tot op  heden is € 90.000,-- overgedragen, dus nog niet de € 110.000,- die 
begroot is. Secretaris deelt verder nog mee: prudent beleid ijlt nog na van 2012 en 2013 en 
er zijn mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de verplichte BIZ. Hierover is een 
rechtszaak geweest die de gemeente heeft gewonnen. Eindafrekening van 2012 moet nog 
komen. Er zijn bedrijven, ondernemers die weg zijn,  failliet gegaan of hun zaak hebben 
gesloten. Dit zijn geen grote bedragen.  
We houden daar overigens wel rekening mee. € 120.000,-- BIZ, wij rekenen € 110.000,- !
Albert Slinger: hoe staat het met de kerstmarkt.  Koert deelt mee dat geen commerciële 
organisatie zijn nek wilt uitsteken in Vlissingen. Er zijn nu 15 tot 20 marktkramen gratis 
beschikbaar voor de ondernemers en inwoners van Vlissingen. In huis-aan-huis-bladen en 
andere media zal dit onder de aandacht gebracht worden. De Kerstmarkt vindt plaats op 7 
december 2013 in de Lange Zelke. Er wordt wel verwacht van de deelnemers dat men 
kwaliteit aanbiedt en dat de koopwaar in het teken van Kerst zal staan. Maar dat mag dus 
ook huisvlijt zijn.  !
Monique Lust: Wordt er genoeg bekendheid gegeven wat we allemaal doen. De voorzitter 
deelt mee dat we alle beschikbare pr mogelijkheden zoals Nieuwsbrief, 
evenementenkalender, borden, flyers, free-publicity zullen inzetten.  !
Jan Lust: wie neemt er namens de VOC  plaats in de marktcommissie nu Edwin Tilroe geen 
bestuurslid meer is. Voorzitter: dit zullen we in de eerstvolgende bestuursvergadering 
behandeling na eerst Edwin te hebben gevraagd of hij die functie wil blijven uitoefenen of 
niet.  !!!!
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13.Sluiting:  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter met dank voor ieders betrokkenheid, 
inbreng en  
aanwezigheid de vergadering om 20.45 uur.  !!
Vlissingen …………………………………..,  2014 !!
…………………………………………………………….., voorzitter !!!
………………………………………………………………, secretaris 
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