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Notulen Algemene Ledenvergadering van LINDUS 
            
 
Datum 17 oktober 2017 
 
Aanwezig bestuur Henk Dekker (voorzitter), John Aaldering (vice-voorzitter), Hanneke Fraaije-Luising  
 (secretaris), Piet Nass (penningmeester), Stefan de Jong, Harald Wiggers en  
 Nicole Heuff 
 
Aanwezig secretariaat Renate Berndsen (PR & Communicatie functionaris), Inge Martens (secretaresse) 
 
Locatie Party- en Bowlingcentrum de Griethse Poort, Zevenaar  
            
 
 
1. Opening 
 Voorzitter Henk Dekker opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.   
 
2. Mededelingen 
 Het bestuur heeft de volgende mededelingen. 

1.  Het jaarverslag is in een nieuw jasje gestoken. Ieder bestuurslid vertelt in het jaarverslag over 
zijn/haar portefeuille. De aanwezigen kunnen een exemplaar meenemen. We zullen er voor zorgen 
dat uiteindelijk ieder lid het jaarverslag ontvangt. 
Ook wordt er de laatste hand gelegd aan een nieuwe website. Deze zal over een paar weken live 
gaan. 

2.  In het platform Ondernemersbelangen komen activiteiten op het gebied van belangenbehartiging 
samen. Lindus zoekt voor dit platform nieuwe platformcoördinatoren. Heb je interesse, maak jezelf 
dan bekend zodat we je verder kunnen informeren over deze rol.   

3.  Per 1 april heeft Renate Berndsen de functie PR & Communicatie van Anouk de Valois 
overgenomen. 

4.  De samenstelling van de sociëteitscommissie is gewijzigd. De commissie bestaat nu uit Marcel van 
der Burgh, Michiel Pöpping, Anja van Norel, Jessica Welles, Sjef Holland en Renate Berndsen.  

5.  Binnen het bestuur van SBBL|Bello, de organisatie die de beveiliging op onze bedrijventerreinen 
organiseert, hebben ook enkele wijzigingen plaatsgevonden. Anja van Norel, Charl Stapelbroek en 
Cees Hommes zijn toegetreden.  

6.  Het volgende Happy Hour zal Lindus het Happy Hour organiseren in samenwerking met collega 
ondernemersvereniging OKA, Ondernemers Kontakt Arnhem. Wij vertrouwen er op dat we, door af 
en toe samen te organiseren, nieuwe contacten kunnen leggen.  

7.  Het bestuur kijkt niet alleen naar de Liemers, maar ook over de grens. Ook daar ligt een potentieel 
voor ons. Het Euregionaal Economisch Netwerk (EEN) organiseert binnenkort een congres voor 
ondernemers die al actief in Duitsland zijn of zij die zich daar op willen oriënteren. Aanmelden kan 
nog, neem daar voor contact op met Inge Martens.  
 
 

2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 18 oktober 2016 
 De notulen worden, met dank aan de secretaris, zonder opmerkingen vastgesteld.  
 
 
3. Jaarrekening 2016 – 2017 
  
 Winst- en verliesrekening, balans en toelichting  
 Penningmeester Piet Nass geeft toelichting op de winst- en verliesrekening en de balans. Lindus heeft 
 een eigen vermogen van € 98.000,00 waarvan een geblokkeerd bedrag van € 80.000,00. Dat betekent 
 dat we een reserve hebben van € 18.000,00 
 In de voorzieningen is een bedrag opgenomen voor het lustrum.  
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 De opbrengst uit contributie is lager uitgevallen dan begroot. Dat komt grotendeels door een daling van  
 het aantal leden. Het bestuur vertrouwt er op dat te kunnen ombuigen.  Kosten voor het uitgeven van 
 DUS zijn in lijn met de begroting daarentegen blijft de opbrengst uit advertenties enigszins achter.  
  
 Verslag van de kascommissie 
 Kascontrole is uitgevoerd door Max Miltenburg van MFS en Henk Spoor van Office Point Zevenaar. De 
 commissie heeft een controle op de financiële administratie uitgevoerd en heeft de jaarrekening en de 
 verantwoording over 2016-2017 gecontroleerd. De commissie is van mening dat de administratie op een 
 professionele wijze is gevoerd.  
 
 Decharge bestuur 
 De kascommissie stelt op basis van het voorgaande voor, het bestuur decharge te verlenen over het 
 gevoerde financiële beleid in het verenigingsjaar 2016-2017. Leden laten door middel van applaus 
 weten akkoord te gaan met dit voorstel.  
 
 Vervolgens wordt het verslag van de kascommissie ondertekend door Max Miltenburg en Henk Spoor.  
 
 Benoeming kascommissie verenigingsjaar 2017-2018 
 Max Miltenburg heeft het afgelopen jaar voor de tweede keer deel uit gemaakt van de kascommissie en 
 zal daarom de commissie verlaten. Joost Kelderman van Stolwijk Kelderman wordt bereid gevonden toe 
 te treden tot de kascommissie en zal daarom samen met Henk Spoor de kascommissie voor 2017-2018 
 vormen.  
 
6. Samenstelling bestuur, rooster van aftreden en benoeming bestuursleden 
 
 Samenstelling bestuur | Rooster van aftreden 
 Penningmeester Piet Nass is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar na 2 zittingsperiodes van 3 jaar. 
 Op dit moment bedanken wij hem voor zijn inzet met een mooie bos bloemen. Op een later tijdstip zal 
 het bestuur informeel afscheid nemen.  
 Sjef Holland van KAB Accountants & Belastingadviseurs heeft zich kandidaat gesteld voor de vrijgekomen 
 functie. Hij stelt zich aan de leden voor. Sjef is blij met de uitdaging binnen Lindus en wil graag een 
 bijdrage leveren aan onze vereniging.  
 
 
7. Begroting 2017-2018  
 Piet Nass geeft eveneens een korte toelichting op de begroting. De begroting is “conservatief” 
 opgesteld. We gaan uit van een kleine groei in ledenaantal, personeelskosten zullen naar verwachting 
 iets lager uit vallen. Verder verwachten we dat de kosten nagenoeg in lijn blijven met het voorgaande 
 jaar. In 2017-2018 zullen we voor de laatste keer bijdragen aan DEC|Groene Allianties.  
 Voorzitter Henk Dekker vraagt iedereen binnen de vereniging zich bewust te zijn van het feit dat Lindus 
 niet slechts netwerkvereniging is, maar een belangenvereniging. Om de belangen te kunnen behartigen 
 is het belangrijk sterk vertegenwoordig te zijn op de bedrijventerreinen, alleen dan kan Lindus zich 
 haar leden optimaal vertegenwoordigen.  
 Het is dus belangrijk om samen uit te dragen wat Lindus doet. Is je buurman/-vrouw niet bekend met  
 Lindus? Nodig ze uit om kennis te maken.   
 
 
8. Rondvraag en sluiting 
 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar 
 aanwezigheid en aandacht en sluit de vergadering.   
 


