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Actie / stand van zaken / besluit

1
1.1
1.2

Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Guy Seelen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt zonder aanvullingen en wijzigingen vastgesteld

2
2.1

Mededelingen / ingekomen stukken
De lijst met aan- en afwezigen (al dan niet met afmelding) is als bijlage bij dit verslag
gevoegd.
Er zijn geen ingekomen stukken.

2.2
3
3.1

Verslag ALV 18 maart 2019
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18
maart 2019. Onder dankzegging voor het opstellen van de notulen door Anja van
Nieuwkoop wordt het verslag goedgekeurd.

4
4.1

Jaarverslag 2019
Het jaarverslag is als bijlage toegevoegd bij dit verslag. Tijdens de vergadering is een korte
mondelinge toelichting gegeven.

5
5.1

Winst- en verliesrekening / balans 2019 / begroting 2020
Barry van Leeuwen (in deze fase van de vergadering nog als interim penningmeester)
geeft een toelichting op de winst- en verliesrekening, de balans 2019 en de begroting
voor 2020. De stukken zijn als bijlage toegevoegd aan dit verslag.
De vergadering is akkoord met de begroting voor 2020.

5.2.
6
6.1

6.2
6.3

7
7.1

7.2

8
8.1

Kascommissie / décharge bestuur
Het verslag van de kascommissie is als bijlage toegevoegd bij dit verslag. De conclusie:
‘De administratie en verantwoording zijn op adequate wijze gevoerd en geven een goed
overzicht van de financiële situatie in 2019 binnen de BPT. De kascommissie stelt derhalve
de Algemene Leden Vergadering voor om décharge te verlenen aan het bestuur en vragen
hiervoor applaus als blijk van haar instemming’
Leden bevestigen met applaus dat décharge wordt verleend aan het bestuur voor de
gevoerde administratie en verantwoording.
De kascommissie bestaat uit Lucien van Steijn, Ron van der Hulst en Erik Seisveld. Erik
Seisveld wordt in de kascommissie vervangen door Ruud Neuteboom.
Benoeming bestuursleden
De algemene ledenvergadering stemt in met de volgende bestuurswisselingen:
1. Penningmeester Redboth Ciggaar treedt af en wordt vervangen door Barry van
Leeuwen
2. Bestuurslid afdeling HID Wilfred van Wattum treedt af. Er is geen nieuw
bestuurslid voorgesteld. De functie is vacant.
Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie worden gevraagd zich te aan te
melden.
Activiteiten 2020
De activiteitencommissie wordt hartelijk bedankt voor het organiseren van de activiteiten
in 2019 en de planning voor 2020. De planning voor 2020 is als bijlage toegevoegd bij dit
verslag.
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9
9.1

9.2

9.3

9.4

11
11.1

Rondvraag / wvttk
Er zijn tijdens de vergadering vragen gesteld over de stand van zaken omtrent de
terugkeer van Hoogvliet naar het centrum van Sassenheim en de mogelijkheden van het
doorzetten van de financiële compensatie bij verlenging van de tijdelijke
vestigingsvergunning van Hoogvliet in de Postwijk.
Guy Seelen en Albert Versluis zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen en zijn in
gesprek met Hoogvliet over de compensatieregeling. De oorzaak van de vertraging in de
terugkeer van Hoogvliet ligt hoofdzakelijk in het feit dat de gemeente heeft gekozen om
eerst een centrumvisie en een detailhandelsvisie op te stellen op basis waarvan een
afweging en besluit kan worden genomen om al dan niet een parkeergarage onder /
naast Hoogvliet te realiseren. De kans op verlengen van de compensatieregeling is klein.
Wel heeft Hoogvliet aangegeven de relatie met de ondernemers in Sassenheim belangrijk
te vinden en dat zij wellicht bereid is om gerichte acties te sponsoren.
Er zijn tijdens de vergadering vragen gesteld over de terugkeer van Digros in Sasssenheim
en waarom met Digros geen financiële compensatieregeling is getroffen. Voor wat
betreft dit laatste ligt het antwoord op deze vraag bij het vorige bestuur. Guy Seelen en
Albert Versluis hebben wel een afspraak met Digros om hierover van gedachten te
wisselen. De kans op het verkrijgen van een financiële compensatie wordt klein geacht.
Er zijn tijdens de vergadering vragen gesteld over de hoogte van de kosten van backoffice
en communicatie.
In 2019 is naar behoefte van de leden geïnvesteerd in verbetering van de communicatie
door middel van een nieuwe website en maandelijkse nieuwsbrieven. Hiervoor is naast
de backoffice (Anja van Nieuwkoop) een extra interim communicatiespecialist aangesteld
(Hanneke van Wieringen van Han’s on Board).
Anja van Nieuwkoop heeft op eigen verzoek haar functie als backoffice-medewerker per
1 september beëindigd. De functie van backoffice en van communicatie is per 1
september uitbesteedt aan één specialist: Eva van der Kwast van Communikeet.
Er zijn tijdens de vergadering vragen gesteld over de werking van de website en het
bevorderen van de handel tussen leden onderling.
Dit website is ingericht om handel tussen leden te bevorderen. In 2020 zal hier extra
aandacht aangegeven worden. Ook is aan de gemeente gevraagd om zoveel als mogelijk
werk en leveringen uit te besteden aan de lokale ondernemers in plaats van buiten onze
gemeente.
Sluiting
Voorzitter Guy Seelen sluit om 21:00u de vergadering en dankt de leden voor hun
aanwezigheid.

