Betreft:

Notulen Algemene Ledenvergadering WTC Amsterdam Business Club

Locatie:

WTC Conference Center, Zaal 2

Datum:

27 januari 2016, 15:30 – 16:30 uur

Aanwezig:

Huib Boissevain (HB), Christiaan Huijg (CH), Tanja Dik (TD), Klaas Timmer
(KT), Jaap Snellen (JS), Aalt Leusink (AL), Imke van den Heuvel (IH), Erik
Maitimo

(EM), Mischa Voogt (MV), Daan Hoogeboom (DH), Godfried

Schölvinck (GS), Olivier Otten (OO), Jarno Duijn (JD), Teun Struycken (TS)
Voorzitter

Jaap Snellen

Notulist

Lisa Cobelens

1. Opening en Agenda
JS opent de vergadering en neemt de agenda door

2. Introductie / Mededelingen
Aangezien er de afgelopen 4 jaar geen Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden wil het
Bestuur graag stil staan bij de volgende aspecten:
-

Doelstelling(en) WTC Amsterdam Business Club

-

Rol van de Algemene Ledenvergadering

-

Introductie van de zittende Bestuursleden

Tevens zal er aandacht worden geschonken aan het aftreden van 2 bestuursleden (Tanja Dik en
Teun Struycken) en het instaleren van een nieuw bestuurslid (Daan Hoogenboom).
JS sluit de introductie af met de mededeling dat de ALV vanaf heden in ieder geval eens per jaar zal
worden gehouden.

Notulen van de vorige vergadering zijn n.v.t.. JS geeft het woord aan GS.

3. Operationeel Jaarverslag
GS geeft een overzicht van de activiteiten in 2015. Tevens blikt hij kort vooruit op het programma
in 2016.
Digitalisering: Er is operationeel veel geïnvesteerd in 2015. Met name het versturen van papieren
uitnodigingen naar digitale uitnodigingen. Het up-to-date houden van het klantbestand kost echter
veel tijd en inspanning. Hier is hard aan gewerkt en werpt nu zijn vruchten af.
Website: In 2014 is de nieuwe website opgezet. Er staan nu inmiddels 18 evenementen op en ziet
er fantastisch uit. Tevens zijn hier fotoreportages en journalistieke stukken terug te vinden over de
afgelopen evenementen. Zie: www.wtcamsterdambusinessclub.com
Social Media: Het versturen van informatie over de Business Club via Social Media gaat goed, echter
is er weinig respons op de berichten. Dit punt vergt aandacht en hier zal nog naar moeten worden
gekeken.
Debiteuren: Er is in 2015 veel geïnvesteerd in het wegwerken van openstaande debiteuren. Hier is
een goed inhaalslag in gemaakt en is het afgelopen jaar met 50% weggewerkt.
No-Show: Het afgelopen jaar is er gewerkt met een “No-Show” beleid. Dit werpt tevens zijn
vruchten af. Het no-show percentage ligt nu zo tussen de 10% en 15%.
Events 2015: GS blikt kort terug op de evenementen van 2015. Het was een mooi jaar met 6
evenementen, waaronder het prachtige event SAIL Amsterdam 2015 ter ere van het 30 jarig
bestaan van WTC Amsterdam. Overige evenementen waren: AutoRAI (April), Christie’s (Juni), SAIL
Amsterdam (Augustus), Golf Ryder CUP (September), Big Data (November).
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Sponsoring: Uniek in 2015 was de sponsoring van het event “Preview AutoRAI” door MercedesBenz. GS meldt dat het wellicht interessant is om tevens voor de evenementen in 2016 met
sponsoren samen te werken.
Ledenbestand: Het afgelopen jaar bleef het aantal leden van de Business Club stabiel. Het aantal
leden staat nu op 566. GS wil graag het aantal relatieleden gaan verminderen. De teller van het
aantal ereleden staat nu op 5 door toetreding van Tanja Dik en Teun Struycken.
Events 2016: GS geeft een overzicht van de events die gepland staan voor 2016, waaronder:
•
27 januari 2016 – Nieuwjaarsborrel met Klaas Knot
•
22 maart 2016 - Gezondheid in uw organisatie
•
18 mei 2016 - Tennissen met Jacco Eltingh
•
7 juli 2016 - EK Atletiek
•
30 september 2016 - WTC Golf met WTC Schiphol (Ryder Cup)
•
Medio november 2016 – Najaarsdiner
GS kijkt tevreden terug naar 2015 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.

4.

Financieel Jaarverslag

CH blikt terug op de financiën over de jaren 2012 – 2015 en geeft tevens de begroting van 2016
weer. Ook wordt er inzage gegeven in de financieringsstructuur van de Business Club.
Opening: CH opent met de Winst & Verliesrekening over 2012 t/m 2015. De volgende onderwerpen
komen onder andere tegen het licht: kosten, baten, lasten, exploitatiesaldo, rente en bijdrage
huurders.
Bijdrage huurders: De bijdrage van de huurders wordt bewust niet te hoog gehouden want er is
geen winst beoogd. De bijdrage is volgens CH mooi in balans.
Eindvermogen: Ten aanzien van het financieel balans van het eindvermogen wordt dit wat
afgebouwd. CH merkt wel op dat er desalniettemin ‘vlees op het bot’ over moet blijven.

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.

JS vraagt vervolgens de leden om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid en de
financiële verantwoording over de jaren 2012-2015. De ALV besluit decharge te verlenen. JS dankt
CH en gaat door naar het volgende agendapunt.

5.

Wisseling Bestuursleden

Het bestuur is bijzonder content met de bijdrage van Tanja Dik en Teun Struycken voor de bestuur
club, aldus JS. De leden wordt gevraagd decharge te verlenen aan de aftredende bestuursleden
Tanja Dik en Teun Struycken. De ALV besluit de aftredende bestuursleden decharge te verlenen.

JS geeft aan dat het bestuur Daan Hoogeboom wenst te nomineren als nieuw bestuurslid. De ALV
accepteert de nominatie en Daan Hoogeboom wordt geïnstalleerd als nieuw bestuurslid.

Een positie in het Bestuur is nog beschikbaar en zal in de komende maanden door het Bestuur
worden ingevuld. JS geeft het woord aan GS voor het volgende agendapunt.

6.

Open discussie over voortgang Business Club

GS zou graag tezamen met 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.
-

OO vindt de samenstelling van het bestuur eenzijdig vanuit WTC en ziet ook graag
bestuursleden van buiten het WTC voor de diversiteit. Tevens is hij van mening om het
‘lidmaatschap gebied’ uit te breiden. GS geeft als reactie dat de Zuidas adherent is aan de
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Business Club. Als een bedrijf aansluit, dan is hij/zij van harte welkom. Er is geen formele
regel voor. CH voegt toe dat het voor kleinere bedrijven met name interessant is om lid te
worden van de Business Club. JS ziet geen belemmering om externe leden toe te laten.
GS beaamt dit. CH zegt dat dit punt besproken zal worden in het bestuur.
-

KT meldt dat hij het aantal evenementen per jaar goed in balans vindt.

-

EM geeft aan dat het wellicht een idee zou zijn om events te organiseren voor bepaalde
doelgroepen (jongere, oudere, man, vrouw..) OO vult aan dat ‘YIP’ (Young Professionals
Club) een goed voorbeeld hiervoor is en wellicht kan er kennis gemaakt worden met de
initiatiefnemers hiervan.

-

CH wil graag een meer internationaal karakter opbouwen voor de Business Club. Misschien
kan hier iets mee worden gedaan binnen de events. KT vindt dit tevens een goed idee. De
vraag rijst of de leden op de hoogte zijn van de mogelijkheden om internationale
connecties op te doen via de Business Club. Het onderwerp wordt als interessant
bevonden.

-

OO zou ook graag zien dat er meer van het gebouw van het WTC kan worden laten zien
(wellicht via een evenement?). Hij vindt dat er te weinig van het gebouw wordt gezien door
de leden van de Business Club.

GS vraagt of er nog andere opmerkingen of vragen zijn. Die zijn er niet. GS geeft het woord
weer aan JS.

7.

Afsluiting

JS dankt alle aanwezige leden voor hun komst en sluit de vergadering.
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