Verslag Algemene Ledenvergadering WTC Amsterdam Business Club – 23 juni 2020
Betreft:

Notulen Algemene Ledenvergadering WTC Amsterdam Business Club

Locatie:

Capital-C
Weesperplein 4b, Amsterdam

Datum:

23 juni 2020, 15:15 – 16:00 uur
Aanwezig: Jean Pierre Spierts (JPS), Godfried Schölvinck (GS), Jouke Baaima (JB),
Klaas Timmer (KT), Daan Hoogeboom (DH), Maartje van Asten (MvA), Nynke de
Ruiter (NdR), Aman Chan (AC)

Voorzitter:

Jouke Baaima (JB)

Notulist:

Lisa Cobelens (LC)

1. Opening en agenda
JB opent de vergadering en neemt de agenda door. JB vraagt of er aanvullingen zijn op de agenda.
Die zijn er niet.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 juni 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV d.d. 25 juni 2019. De notulen worden
goedgekeurd en vastgesteld.
3. Introductie / Mededelingen
JB meldt dat Christiaan Huijg al officieel is uitgeschreven uit het bestuur en dat zijn functie bij zijn
vertrek officieel is komen te vervallen. JB dankt Christaan voor zijn inzet en voor alles wat hij voor de
club heeft betekend.
JB geeft het woord aan GS voor het Operationeel Jaarverslag.
4. Operationeel Jaarverslag
Godfried Schölvinck, Manager van WTC Amsterdam Business Club en tevens secretaris in het
Bestuur, geeft een overzicht geven van de activiteiten in 2019 aan de hand van een aantal KPI’s.
Tevens blikt hij kort vooruit op het programma in 2020.
Events 2019: Vorig jaar waren de evenementen goed bezocht. Het waren 4 evenementen vóór de
zomer en 1 evenement ná de zomer. Tevens zijn alle evenementen als goed beoordeeld, met een
gemiddeld cijfer van 8,9. De evenementen waren verdeeld over de pijlers: Kunst & Cultuur (2), Sport
(1) en Inhoudelijk (2). Hierbij een overzicht van de events uit 2019 met het bijbehorend cijfer.
•

New Year event [8,7]

•

Rijksmuseum [9,3]

•

Arjan Erkel [8,5]

•

ArtZuid [9,2]

•

Innovatiecultuur [-]

•

Ben Bril Boks Gala [8,9]

Innovatiecultuur: Dit evenement uit 2019 is komen te vervallen wegens te weinig aanmeldingen. De
aangegane verplichting met moderator Paul van Liempt is doorgeschoven naar november 2020.
Beoordeling events: De evenementen worden doorgaans zeer positief beoordeeld met gemiddeld
een 8,9. Het beeld is wel wat gekleurd, gezien er maar weinig mensen de moeite nemen om het
event te beoordelen.
Blik op 2020: In 2020 hebben wij al de volgende events mogen noteren:
•
•
•
•

New Year event [103]
The Road to Tokio [80]
WTC Rally [0]
SAIL Amsterdam [0]

Road tot Tokio: Er waren heel veel positieve reacties n.a.v. het event ‘The Road tot Tokio’. Men vond
het zeer interessant en inspirerend. Het is jammer dat de Olympische Spelen niet doorgingen.
Rally & SAIL: Vanwege de Corona crisis hebben we deze events moeten cancellen.
Aantal leden WTC Amsterdam Business Club: Het ledenaantal staat nu op 554. Dat lijkt minder dan
voorgaande jaren, maar dit komt door een structureler beleid en het opschonen van de database.
GS kijkt tevreden terug naar 2019. Het huidige jaar 2020 zal een andere invulling krijgen door de
Corona Crisis, maar ook daar zal gezocht worden naar een creatieve en interessante invulling van het
programma.
GS sluit af en geeft het woord aan JB. JB dankt GS en vraagt aan alle aanwezige leden van het bestuur
decharge te verlenen over het Operationeel Jaarverslag. Decharge wordt verleend.
5. Financieel Jaarverslag
Jean Pierre Spierts (Penningmeester in het Bestuur) blikt terug op de financiën over het afgelopen
jaar 2019 en geeft tevens de begroting van 2020 weer. Ook wordt er inzage gegeven in de
financieringsstructuur van de Business Club.
Winst- en Verliesrekening: De opbrengsten en kosten zijn min of meer zoals verwacht. Het
eindresultaat is positief (negatief begroot). Deze meevaller is voor het grootste deel is te wijten aan
het niet doorgaan van het event ‘Innovatiecultuur’.
Financieel Balans: Hier zijn geen vragen over.
Verklaring kascommissie: De heren Klaas Timmer en Erik Maitimo (kascommissie) hebben gekeken
naar de balans van 2019 en alles wordt als helder en duidelijk bevonden. De kascommissie heeft de
jaarrekening en de verantwoording over het jaar 2019 goedgekeurd en de voorzitter vraagt de ALV
het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode van 1 januari
2019 tot en met 31 december 2019. Decharge wordt verleend.
Financiële begroting 2020: De gepresenteerde begroting is gebaseerd op een ‘normaal jaar’, maar
het blijft uiteraard spannend door de Corona crisis. Het (geannuleerde) event SAIL Amsterdam 2020
en de reeds gedane financiële investeringen hebben hier ook invloed op.
Afsluiting: JB vraagt de leden of er nog vragen of opmerkingen zijn betreft de financiële begroting. Er
zijn verder geen vragen of opmerkingen. JB vraagt aan alle aanwezige leden om decharge te verlenen
over het gevoerde beleid en de financiële verantwoording over 2019. Decharge wordt verleend.

JB dankt JPS en sluit het onderwerp.
6. Voorstel wijziging statuten
GS neemt het woord en legt uit wat de reden is voor het wijzigen van de statuten. De achterliggende
gedachten is om ze up-to-date te maken zodat ze iets makkelijker toepasbaar zijn. Dat iets meer
ruimte geeft in het dagelijks gebruik.
JB vraagt aan de leden of er nog vragen zijn omtrent de wijziging in de statuten. Die zijn er niet.
Officieel zou er nu een stemming plaats moeten vinden ter goedkering van de wijziging van de
statuten. Echter is hiervoor 75% aanwezigheid van de leden voor nodig. Die zijn er niet. Daarom
wordt er binnen 4 weken een nieuwe ALV gepland. Er is dan geen minimum percentage aanwezige
leden nodig. GS prikt een nieuwe datum voor deze tweede ALV.
JB dankt GS en gaat door naar het volgende agendapunt.
7. Voorstel aanpassing beleid meenemen gasten naar events
GS zegt dat het nu willekeur is wanneer er iemand deel wilt nemen aan een event, maar geen lid is.
GS heeft daarom nu een voorstel geschreven om een uniforme richtlijn te hebben als het gaat om
aanmeldingen voor een event. Het komt erop neer dat alle gasten en niet-leden een kostendekkende
bijdrage betalen voor een event.
AC vraagt welke doelgroep wordt benaderd voor een lidmaatschap.
GS zegt dat de essentie nu is om het beleid los te laten van wie er lid mag worden. Iedereen mag in
principe lid worden. Het is wel leuk als je op de Zuidas kantoor houdt of in ieder geval affiniteit hebt
met de Zuidas of de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het profiel blijft wel gericht op Directie &
Management niveau. GS zal het profiel van de leden van WTC Amsterdam Business Club op papier
zetten en online onder de aandacht brengen alsmede bij de huidige leden.
JB vraagt of iedereen akkoord is met het nieuwe beleid. Iedereen is akkoord.
JB dankt GS en sluit het onderwerp.
8. Rondvraag
JB vraagt de aanwezige leden of er nog vragen of opmerkingen zijn betreft deze ALV. Er zijn verder
geen vragen of opmerkingen

9. Sluiting
JB dankt alle aanwezige leden voor hun komst en sluit de vergadering.

Acties voortvloeiend uit de ALV:
1. GS nieuwe datum prikken voor een tweede ALV n.a.v. stemronde statutenwijziging.
2. GS profiel van de leden van WTC Amsterdam Business Club op papier zetten.

