Verslag Algemene Ledenvergadering WTC Amsterdam Business Club – 24 juni 2021
Betreft:
Notulen Algemene Ledenvergadering WTC Amsterdam Business Club
Locatie:
Golfbaan Spaarnwoude
Datum:

Voorzitter:
Notulist:

24 juni 2021, 13:30 uur
Aanwezig: Godfried Schölvinck (GS), Jouke Baaima (JB), Chris van Hattum (CvH), Erik
Maitimo (EM), Lodewijk Keulen (LK), Daan Hoogenboom (DH), Klaas Timmer (KT)
Jouke Baaima (JB)
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 17 november 2020
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV d.d. 17 november 2020. De notulen
worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Operationeel jaarverslag
Godfried Schölvinck, Manager van WTC Amsterdam Business Club en tevens secretaris in het
Bestuur, geeft een overzicht geven van de activiteiten in 2020 aan de hand van een aantal KPI’s.
Tevens blikt hij kort vooruit op het programma in 2021.
Events 2020: Het afgelopen jaar was een raar jaar door COVID19 en alle regels die daarbij kwamen
kijken. 2020 was ook een jubileumjaar (World Trade Center Association bestond 50 jaar én WTC
Amsterdam vierde haar 35e verjaardag) en we hebben toch nog 5 events weten te realiseren. Het
waren 3 evenementen vóór de zomer en 2 evenement ná de zomer. Tevens zijn alle evenementen als
goed beoordeeld, met een gemiddeld cijfer van 8.1. De evenementen waren verdeeld over de 2
pijlers: Sport en Inhoudelijk. In verband met Corona was het helaas niet mogelijk een event te
organiseren in het kader van Kunst & Cultuur. Hierbij een overzicht van de events uit 2020 met het
bijbehorend cijfer.
•
New Year event 8,6
•
The Road to Tokio 8,2
•
Online event: Ondernemen in een nieuwe tijd 8,3
•
WTC Golf 2020 8,0
•
Online event: US Elections 7,5
We hebben twee events moeten cancellen vanweg Corona, Sail Amsterdam en WTC Rally. In de
plaats van WTC Rally hebben we een ander (online) event kunnen organiseren.
Blik op 2021: In 2021 hebben wij al de volgende events mogen noteren:
• New Year event: Boom Chicago (online)
• Stedelijk Art event (online)
• WTC Amsterdam RALLY
• WTC Golf 2021
CvH merkt op dat het wellicht een goed idee is om de jaarlijks terugkerende events naast elkaar te
zetten i.v.m. de feedback en de cijfers. Iedereen is het daar mee eens en pakken we op.
GS voegt nog toe dat het aantal betalende leden iets is afgenomen. Dit heeft allerlei redenen
(verhuizing buiten de Zuidas, Corona, etc..). GS en LC zullen hier meer tijd aan besteden nu er licht
aan het einde van de Corona tunnel is en ledenwerving actiever oppakken.

Aantal leden WTC Amsterdam Business Club: Het ledenaantal staat nu op 535. Dat lijkt minder dan
voorgaande jaren, maar dit komt mede door een structureler beleid en het opschonen van de
database. GS kijkt, ondanks het gekke jaar, tevreden terug naar 2020.
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.
4. Financieel Jaarverslag
Jean Pierre Spierts (Penningmeester in het Bestuur) is helaas niet aanwezig, dus JB vraagt GS het
financiële jaarverslag door te nemen. GS blikt terug op de financiën over het afgelopen jaar 20120 en
geeft tevens de begroting van 2021 weer.
Winst- en Verliesrekening: De contributie van de externe leden loopt iets terug. SAIL heeft ook
behoorlijk wat gekost gezien we onze aanbetaling niet konden terugvorderen. Gelukkig hadden we
het hele bedrag nog niet in zijn geheel betaald, dus viel de schade al met al nog mee. De
administratie kosten liggen niet meer bij CBRE maar bij een andere (goedkopere) partij (Loorbach).
LK vraagt waarom de rente zo hoog ligt. GS zegt toe dat voor hem uit te zoeken en komt daarop
terug.
Financieel Balans: Crediteuren gaat heel goed. Met name door het vooraf sturen van de facturen
voor deelname aan een event. Het zorgt voor binding en verplichting. Hierdoor worden openstaande
posten sneller betaald en liggen de no-shows tevens een stuk lager.
Verklaring kascommissie: Door omstandigheden hebben de heren Klaas Timmer en Erik Maitimo
(kascommissie) nog niet kunnen kijken naar de balans van 2020. Afgesproken is dat daar op 6 juli
2021 naar wordt gekeken samen met GS. JPS zal daar niet bij zijn want die is dan al uit functie. In
afwachting van een positief advies van de Kas Controle Commissie wordt de vergadering gevraagd
decharge te verlenen. Het advies zal t.z.t. bij de uiteindelijke notulen wordt gevoegd. Onder deze
bovenstaande voorwaarden wordt er door de ALV en het bestuur decharge verleend voor het
gevoerde financiële beleid over de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Financiële begroting 2021: De bijdrage van CBRE namens alle WTC-huurders (inclusief €1.000
jaarlijkse) is contractueel vastgelegd. Zij kunnen minimaal 1 kalenderjaar van tevoren het contract
opzeggen. Hier zitten verder geen voorwaarden aan vast. CVH vindt het vreemd dat er eenzijdig
opgezegd kan worden en verzoekt om het contract onder de bestuursleden door te sturen zodat het
beoordeeld kan worden.
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 2020. Decharge wordt verleend.
JB dankt JPS en sluit het onderwerp.
5. Wisseling bestuursleden
Aftreden: JB dankt Juliëtte Huyzer en Jean-Pierre Spierts voor hun hulp en inzet in het bestuur. De
leden worden gevraagd decharge te verlenen. Decharge wordt verleend. Juliëtte Huyzer en JeanPierre Spierts treden toe tot erelid van WTC Amsterdam Business Club. Een recent besloten
voorwaarde om erelid te worden vanuit het bestuur is als je minimaal 3 jaar bestuurslid bent
geweest. Deze regel wordt niet met terugwerkende kracht ingevoerd.
Toetreden: Twee nieuwe bestuursleden treden toe tot het bestuur: Lodewijk Keulen (bestuurslid) en
Martijn Kuipers (penningmeester). Het bestuur wordt gevraagd de toetreding te accorderen. De
vergadering keurt de toetreding goed en heten beide heren van harte welkom!
Voorzitterschap: Jouke Baaima geeft aan dat hij stopt als voorzitter en het stokje overdraagt aan
Daan Hoogenboom.

6. WTC Business Club APP
GS legt nogmaals kort uit wat de app inhoudt en wat de voordelen zijn. Een nadeel is dat nu de ‘nietleden’ niet in de app geregistreerd staan (en die stonden wel in Copernica, het mailingsyteem). Dit is
een bewuste keuze, want we willen graag dat de app voor leden is. Maar voor sommige events
‘missen’ we dus de mogelijkheid om om ‘niet-leden’ uit te nodigen.
JB vraagt of er vragen zijn aangaande de app. Die zijn er niet. GS lanceert de app (met trots).
Iedereen wordt direct uitgenodigd via mail om de app te downloaden en te installeren voor gebruik.
JB dankt GS en sluit het onderwerp.
7. Rondvraag
JB vraagt de aanwezige leden of er nog vragen of opmerkingen zijn betreft deze ALV. Er zijn verder
geen vragen of opmerkingen
8. Sluiting
JB dankt alle aanwezige leden voor hun komst en sluit de vergadering.

Toegevoegd op 7 juli 2021:
Op 6 juli 2021 heeft de Kascontrole Commissie de jaarcijfers beoordeeld en goed bevonden. Deze
goedkeuring sluit nu aan op de verleende decharge op het financiële jaarverslag uit agendapunt 4.

