Notulen ALV, afdeling De Ronde Venen
15 maart 2022, 09.30 uur @Bon Vinkeveen
Aanwezig: Vincent Bon (VZ, Bon Vinkeveen), Ronald en Mandy Kruijt (’t Kruytvat), Chris
Langelaar (Partycentrum De Vink), Tibor en Sandra van Nie (Brasserie de Waard), Marcel
Kentrop (De Strooppot), Irma Klinkhamer (VVP Verhuur), Jos Borger (Hotel Borger), Patrick en
Wil van der Meer (De Veensteker, De Viersprong en de Haven), Kasper Bon (De Eendracht),
Peter Otten, Demi en Valerie (De Schans), Peter Weber (The Italian Boathouse), Jurrie van den
Berg (Wander Island) en Simone van Laar (KHN)
Vincent opent de vergadering. De agenda is kort. Allereerst een voorstelronde, want toch een
aantal nieuwe gezichten. Rondje langs de velden: Vooral centraal staat de vraag hoe het met
iedereen gaat. Rondje langs de velden. Vervolgens uitleg over wat het bestuur allemaal heeft
gedaan in 2021 en waar het bestuur 2022 zich mee bezig gaat houden. Vincent doet een oproep
om punten voor het overleg met de gemeente aan te dragen. EHBO op de eilanden gedurende
de zomermaanden, TONK gelden, Nieuw terrassenbeleid en ODRU (houding) worden door
de leden aangegeven. Statuten: In verband met de nieuwe Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (WBTR) die is ingegaan op 1 juli 2021 zijn er nieuwe afdelingsstatuten
opgesteld. De conceptstatuten zijn voorgelegd aan de aanwezige leden. De leden stemmen
hiermee in en zijn akkoord met de nieuwe statuten. Tevens oppert Vincent om, met akkoord, een
appgroep op te starten om communicatie makkelijker te maken en de lijnen kort. Hiervoor wordt
akkoord gegeven.

Wat heeft KHN, afdeling De Ronde Venen in 2021 gedaan?
Het jaar 2021 wordt tevens overschaduwt door COVID-19. Al bijna 24 maanden wordt de
Horecabranche hard geraakt door COVID-19, van volledige sluitingen tot maximaal aantal
personen in een bedrijf. Er is op landelijk niveau met man en macht gelobbyd om de branche
zoveel mogelijk te redden. Ook lokaal heeft het bestuur niet stil gezeten, de afgelopen maanden
heeft het bestuur intensief contact gehad met de gemeente Woerden en Oudewater om zoveel
mogelijk voor elkaar te krijgen ten gunste van de branche.
•
•
•
•
•

Mogelijkheid tot uitwaaieren terrassen. Maatwerk leveren.
Regelmatig overleg met gemeente inzake Coronamaatregelen
Minimale handhaving op de maatregelen
Brief verstuurd inzake gemeenteraadsverkiezingen/wethouder EZK
CTB geld naar de ondernemers
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Vincent geeft nog aandacht aan de gastvrijheidstool KHN en NBTC. Tevens wordt de uitvraag
gedaan of er animo is voor een opfriscursus BHV. Hierop wordt bevestigend geantwoord.
Daarna wordt er nog aandacht gevraagd voor de situatie in de Oekraïne en of ondernemers
hierin iets willen betekenen. Vervolgens wordt het gesprek opgestart over de hoge
energieprijzen, grondstofprijzen en schulden die opgebouwd zijn gedurende Corona. Jos Borger
geeft nog een signaal inzake afstorten van contant geld en de extra kosten inzake aannemen
van contant geld.

Waar gaat het bestuur zich in 2022 mee bezig houden:
•
•
•
•
•

Minimaal 2 keer per jaar overleg met de gemeente, ook om te praten over de effecten
van de Corona pandemie.
Lokale zichtbaarheid, middels oa groepsapp en misschien ook weer via nieuwsbrieven
Omgevingsvisie en uitwerking in omgevingsplannen.
Gemeenteraadsverkiezingen, gesprek met nieuwe raadsleden
Recreatie en Toerisme
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Ontbijt ALV afgesloten.
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