Verslag Algemene Ledenvergadering WTC Amsterdam Business Club
Betreft: Notulen Algemene Ledenvergadering WTC Amsterdam Business Club
Locatie: WTC Beheer, grote vergaderzaal
Datum: 18 april 2017, 15:30 – 16:30 uur
Aanwezig: Christiaan Huijg (CH), Godfried Schölvinck (GS), Jaap Snellen (JS), Klaas Timmer (KT), Erik Maitimo
(EM), Mischa Voogt (MV), Daan Hoogeboom (DH), Katja Kok-Keizer (KK), Nynke de Ruiter (NR), Michael
Berendsen (MB), Chris van Hattum (CV), Jouke Baaima (JB)
Voorzitter:
Jaap Snellen
Notulist:
Lisa Cobelens

1. Opening en agenda
JS opent de vergadering, vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de agenda en stelt deze vast.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 januari 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV d.d. 27 januari 2016. De notulen worden
goedgekeurd en vastgesteld.
3. Introductie / Mededelingen
JS licht namens het bestuur de volgende punten toe:
- Doelstelling(en) WTC Amsterdam Business Club & de drie pijlers (Kunst & Cultuur / Sport / Inhoudelijk)
- Rol van de Algemene Ledenvergadering
- Introductie van de zittende Bestuursleden
4. Operationeel Jaarverslag
Godfried Schölvinck, Manager van WTC Amsterdam Business Club en tevens secretaris in het Bestuur, geeft
een overzicht van de activiteiten in 2016 aan de hand van een aantal KPI’s. Tevens blikt hij kort vooruit op het
programma in 2017.
Bedankmail: Er is een nieuwe vorm van een bedankmail ontworpen. Na ieder event krijgen alle deelnemers een
mail waarin deze bedankt worden voor hun aanwezigheid. Volgens de statistieken wordt deze mail goed
gelezen.
Bevestigingsmail: Nieuw is ook de bevestigingsmail. 3 dagen tot een week voor aanvang van het event wordt er
een bevestigingsmail naar de aanmelders gestuurd. Deze mail heeft twee doelstellingen. Allereerst om de
deelnemers nogmaals te informeren omtrent de laatste details. Vervolgens ter voorkoming van No-Shows.
Volgens GS blijft de No-Show altijd een probleem en kun je ze nooit helemaal uitvlakken.
Debiteuren: In 2016 is er veel tijd en aandacht besteed aan de debiteuren en dat is de positie ten gunste
gekomen. Er is een flinke inhaalslag gemaakt betreft de debiteuren. Eind 2014 was de debiteurenstand ruim
€18.000. Eind 2015 €7.700 en eind 2016 nog maar €1.700.
Social Media: Dit blijft een hekel ding. Aankondigingen, verslagen en foto’s van events worden wel gepost
(Facebook / LinkedIn) maar er is weinig interactie (altijd alleen maar de zelfde mensen). De vraag is hoe dit
beter geëxploiteerd kan worden.

Pagina 1 van 3

Events 2016: Vorig jaar waren er veel Sport & Kunst evenementen. Er was 3x een sport event en 3x een
inhoudelijk event. Hierbij een overzicht van de events uit 2016 met de bijbehorende bezoekersaantallen. NB:
bezoekersaantallen hangen niet alleen af van de animo, maar ook sterk van de capaciteit die het specifieke
evenement biedt.
• New Year event / Klaas Knot [112]
• Health [52]
• Tennis [26]
• EK Atletiek [48 max & m.o.]
• Ryder Cup Golf [33]
• De Robot, uw collega [73]
Blik op 2017: In 2017 hebben wij al de volgende events mogen noteren:
• New Year event / Adjiedj Bakas [152]
• Squash [34 max]
• Trump [85]
Aantal leden WTC Amsterdam Business Club: Het aantal leden in 2016 staat op 601 leden. Dit is een toename
ten opzichte van 2015 (566 leden). Het aantal betalende leden is iets minder geworden. De verhoging zit hem
voornamelijk in de leden die kantoor houden in WTC. Opvallend is dat er weinig aanmeldingen voor events zijn
voor Engelstalige leden.
GS kijkt tevreden terug naar 2016 en ziet uit naar het aankomende jaar vol mooie events. GS sluit af en geeft
het woord aan JS. JS dankt GS en geeft het woord aan CH.
5. Financieel Jaarverslag
Christiaan Huijg, Penningmeester in het Bestuur, blikt terug op de financiën van het jaar 2016 en geeft tevens
de begroting van 2017 weer. Ook wordt er inzage gegeven in de financieringsstructuur van de Business Club.
Opening: CH opent met de Winst & Verliesrekening over 2016. De volgende onderwerpen komen onder andere
tegen het licht: kosten, baten, lasten, exploitatiesaldo, rente en bijdrage huurders. CH licht toe dat het
negatieve exploitatieresultaat ten laste komt van de algemene reserves. Vanwege vrij hoge algemene reserves,
is er de afgelopen jaren gekozen om op het eigen vermogen in te teren, maar er kan nog wel aan alle wensen
en taken worden voldaan.
Bijdrage huurders: De opbrengst van de betalende leden neemt af. Binnen de WTC’s worden verschillende
lidmaatschap bedragen gehanteerd. Alle lidmaatschappen zijn hoger dan in Amsterdam. CH stelt voor om het
lidmaatschapsbedrag voor WTC Amsterdam Business Club te verhogen. Temeer omdat de fee al 10 jaar lang
niet geïndexeerd is.
GS geeft aan dat het op zich niet veel uitmaakt. De contributie of de eigen eigen bijdrage per event kan
verhoogd worden. Het zijn verschillende knoppen waar aan gedraaid kan worden. CH vraagt alle aanwezigen
akkoord voor het verhogen van het lidmaatschapsbedrag van €250,- (ex. Btw) naar €275,- (ex. btw). Alle
aanwezigen geven akkoord. Het voorstel voor het nieuwe lidmaatschapsbedrag is aangenomen.
Afsluiting & Kascommissie: CH sluit af en geeft het woord aan JS. JS vraagt de leden of er nog vragen of
opmerkingen zijn betreft de financiële begroting. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Er kan nu geen decharge
verleend worden over de jaarrekening van 2015 en 2016. Dit kan alleen geschieden als er een
accountantsverklaring of een positief advies van een kascommissie. De ALV besluit unaniem om een
kascommissie in te stellen. De heer Erik Maitimo en de heer Klaas Timmer bieden zich vrijwillig aan om toe te
treden tot de kascommissie. Zij zullen samen met CH het financiële jaarverslag doornemen en goedkeuren.
CH sluit af en geeft het woord aan JS. JS dankt CH en gaat door naar het volgende agendapunt.
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6. Wisseling Bestuursleden
GS neemt het woord en dankt Mischa, Jaap en, bij afwezigheid, Huib, heel hartelijk voor hun bijdrage als
bestuurslid. Het bestuur heeft besloten om hen alle drie tot Ere-lid van WTC Amsterdam Business Club te
benoemen.
De vergadering wordt gevraagd decharge te verlenen aan de aftredende Bestuursleden Jaap Snellen, Huib
Boissevain en Mischa Voogt. De ALV besluit de aftredende bestuursleden decharge te verlenen. Tevens wordt
de vergadering gevraagd om de volgende, door het Bestuur voorgedragen Bestuursleden, te installeren:
- Jouke Baaima (Directeur Corporate Housing Factory)
- Katja Kok-Keizer (Business Director Van Lanschot - Kempen)
- Chris van Hattum (Directeur NDI)
- Nynke de Ruiter (Manager Partnerships, Media Solutions & Sales support Amsterdam RAI)
De ALV heeft geen bezwaar en zij worden geïnstalleerd als nieuw bestuurslid. Een positie in het Bestuur als
voorzitter is nog beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij GS. JS geeft het woord aan GS voor het
volgende agendapunt.
7. Open discussie over voortgang Business Club
Graag zou het Bestuur een open discussie voeren met de leden om de huidige opzet van de Business Club te
bespreken. Het Bestuur is op zoek naar punten ter verbetering. Door de aanvang van een event verlaat GS de
vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. JS begeleidt de open discussie.
De vraag wordt geopperd of wij de netwerk events van de Business Club ‘Zuidas breed’ moeten maken en voor
heel WTC personeel toegankelijk maken. Chris van Hattum vraagt zich af of het niet beter is evenementen
toegankelijk te maken voor collega’s met een specifiek (en aansluitend) specialisme voor een event, i.p.v. ieder
personeelslid uit te nodigen. Gericht uitnodigen van eigen personeel en het vergroten van kruisbestuiving.
Jouke Baaima is benieuwd naar het profiel van de betalende leden (waar liggen hun interesses?).
Daan Hoogeboom zou graag een lijst zien van de betalende leden bij de volgende ALV.
Katja Kok vraagt waar de raakvlakken liggen tussen WTC, WTC Amsterdam Business Club en Hello Zuidas en
wat hun doelstellingen zijn. Chistiaan Huijg zegt dat Hello Zuidas meer gericht is om “onderhoud & gebied” op
niveau te houden. Een andere pijler is “levendigheid”. Hier ziet hij wel een raakvlak met de WTC Amsterdam
Business Club.
Mischa Voogt zou het leuk vinden als er events worden georganiseerd met alle clubs samen, maar Erik Maitimo
stelt dat de belangen te divers zijn.
Daan Hoogeboom ziet meer heil in het promoten van de meerwaarde van de eigen WTC Amsterdam Business
Club. (internationale karakter etc..). Ook om nog eens te kijken naar speciale events voor bepaalde
doelgroepen.
Jaap Snellen zegt dat er nu gekeken wordt naar een samenwerking tussen WTC Amsterdam, WTC Schiphol en
WTC Utrecht en om eventueel samen evenementen te organiseren.
Christiaan Huijg vertelt tot slot dat de General Assembly van alle WTC’s wereldwijd volgend jaar in Leeuwarden
zal plaatsvinden (waarschijnlijk ergens eind april 2018). CH is onlangs verkozen tot Board member van de
WTC’s wereldwijd, dus hij kan kijken of daar nog iets uit te halen valt om Amsterdam nog meer te promoten.
8. Afsluiting
JS dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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