Notulen 1e vergadering Ondernemersvereniging Vijzelstraat/Vijzelgracht en VVVVV
Woensdag 19 maart – Stadsarchief om 18.30
Aanwezig leden:
Ongeveer 25 ondernemers/vrienden
Ongeveer 4 vrienden
Aanwezig bestuur:
Jan Boomgaard (VVVVV)
Ronald Wiggers (VVVVV)
Peter Doeswijk (VVVVV/Ondernemersvereniging)
Aart van den Beukel (Ondernemersvereniging)
Carmen Flagiello (Straatmanager)
Agenda vergadering Ondernemersvereniging De Vijzel/VVVVV
1.
•
•
2.
3.
4.
•

5.

6.
•

•
•
7.
•

Welkom (Jan)
Uitleg samenwerking Ondernemersvereniging en VVVVV
Korte geschiedenis tot waar we nu staan (Jan/Aart)
Introductie van het huidige bestuur Ondernemersvereniging en de VVVVV Alle bestuursleden stellen zich voor
Visie van de Ondernemersvereniging en de VVVVV (Jan)
De straatmanager (Carmen):
Carmen geeft een korte uitleg van wat haar taken zullen zijn op de korte termijn en hoe
veel dagen zij hier aan denkt te gaan besteden. Ze benadrukt dat de loonkosten voor 80%
zullen worden gefinancierd door de gemeente en voor 20% door de Ondernemersvereniging en mogelijk deels door de VVVVV.
De behoeften van ondernemers (en vrienden ) – enquête:
Carmen heeft de enquête bij alle ondernemers ingeleverd. Zij heeft tot op heden 4 exemplaren terug ontvangen. De overige exemplaren zullen tijdens deze vergadering en daarna
worden ingeleverd. Op basis van de enquête kan het bestuur een ‘beleidsplan’ gaan opstellen.
Communicatie met de leden:
Vergadering +/- 2 keer per jaar. Jan stelt voor voorjaarvergadering en een najaarsvergade
ring. Uiteraard kan een broodnodige tussenoverleg ingelast worden als daar bij de leden
of het bestuur behoefte aan bestaat. Verder is Carmen contactpersoon
Website: deze moet op korte termijn in gang gehouden worden met nieuwe mededelingen
en nuttige links: alleen een website in beweging heeft zin. Carmen gaat hier op toezien.
Straatmanager
Begroting:
Op korte termijn doelen stellen en opstellen begroting

•

•
8.
•

•

•
9.
•

•
•
•
•

10.
•
•
•
•
•
11.
12.

Hoogte lidmaatschapsgeld wordt op korte termijn kenbaar gemaakt om voortgang van de
Ondernemersvereniging te kunnen garanderen. Ronald spreekt uit dat menig Ondernemersvereniging hierdoor stuk loopt.
Financiering kosten o.a. van de straatmanager
Aanstellen van een nieuw bestuur:
Het huidige bestuur van de Ondernemersvereniging De Vijzel heeft als primaire taak de
oprichting en het in gang zetten van de vereniging. Nu zoeken wij een nieuwe invulling
voor het bestuur voor de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. Wie o wie?
Eventueel vooraf aftasten bij potentiële kandidaten.
Voor de Ondernemersvereniging geeft Natalia Walenkamp van café Sappho aan dat zij dit
wil doen. Op 27 maart staat een bijeenkomst gepland met het huidige bestuur en de nieu
we voorzitterskandidaat. Dan kunnen de plannen definitief gemaakt worden.
Voor de VVVVV is er nog geen concrete kandidaat. Wel is er met een aantal eventueel
geïnteresseerden gesproken. Hierover dus snel meer.
De praktijk: nieuwe bestemming van het ABN gebouw, herstructureringsplannen van de
Vijzelstraat/Vijzelgracht
Peter geeft aan de hand van tekening een korte uitleg geven over de stand van zaken
rondom de herstructureringsplannen van de straat. Na afloop van de vergadering hebben
de leden de tekeningen kunnen inzien met uitleg van B+B.
Hans Rietdijk van Projectontwikkelaar Kristal heeft een korte uitleg gegeven over hun
plannen met het oude ABN Gebouw, het gebouw Duintjer.
Op 26 maart is een inspraakavond over de plannen met het Duintjer gebouw(?). Iedereen
kan hierbij aanwezig zijn. Het bestuur zal zijn vertegenwoordigd door Peter en Carmen.
In mei komt er een nota vanuit de gemeente over de herstructureringsplannen van de Vij
zelstraat/Vijzelgracht. – inhoud nog onbekend.
Om de herstructeringsplannen van de Vijzelstraat/Vijzelgracht zoals wij (ondernemers
vereniging en VVVVV) ze hebben geformuleerd, kracht bij te zetten, zal de lobby naar
de gemeente moeten worden opgevoerd. Hiervoor is een plan van aanpak van de vereni
gingen noodzakelijk.
Afspraken en plannen nabije toekomst:
Inspraak op plannen Vijzelstraat/Vijzelgracht >> actie??
Samenvatting wensen van de leden; uitvoeren naar beleidsplan
Begroting opstellen met bepaling nieuw lidmaatschapsgelden
Nieuw bestuur
NB Termijn en wie nog in te vullen
Afsluiting
Borrel

