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Notulen	  Algemene	  Ledenvergadering	  17	  juni	  2013	  

Aanwezig:	  Willem	  Koster,	  Bonneterie,	  scheidend	  voorzitter;	  Ben	  Kaayk,	  V&D,	  nieuwe	  voorzitter;	  Jelle	  
Pieter	  van	  de	  Veire,	  Rabobank,	  penningmeester;	  Sarah	  Massoumi,	  Douglas,	  bestuurslid;	  	  Teun	  Jager,	  
Cheese	  &	  More;	  Caroline	  van	  der	  Wulp,	  Blokker;	  Dion	  Hasselaar,	  Score	  (nr	  40);	  Tim	  Budde,	  Score	  (nr	  
136),	  Annemarie	  van	  Lieshout,	  straatmanager.	  

Afgemeld:	  Marcel	  Dorshorst,	  Hema;	  Ad	  Dekkers,	  Bonneterie;	  Roos	  Jager,	  Six;	  Tjalling	  Oostland,	  
Clark’s;	  Karin	  van	  de	  Velde,	  Dungelmann.	  

1. Opening	  
Willem	  Koster	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  iedereen	  welkom.	  

2. Bestuurswisseling	  
Willem	  Koster	  neemt	  afscheid	  als	  voorzitter	  en	  wenst	  Ben	  Kaayk	  veel	  succes.	  Ben	  dankt	  
Willem	  voor	  zijn	  inzet.	  

3. Notulen	  27	  november	  2012.	  	  
De	  notulen	  worden	  kort	  doorgenomen,	  geen	  bijzonderheden.	  

4. Jaarverslag	  2012/Begroting	  2013	  
In	  2012	  is	  de	  vereniging	  financieel	  weer	  een	  gezonde	  vereniging	  geworden.	  De	  
penningmeester	  Jelle	  van	  de	  Veire	  legt	  uit	  dat	  de	  tekorten	  uit	  2011	  in	  2012	  zijn	  ingelopen	  en	  
dat	  er	  momenteel	  geen	  achterstanden	  zijn.	  Zie	  de	  bijlage	  voor	  het	  financiële	  verslag.	  

5. Sinds	  kort	  is	  de	  nieuwe	  website	  ‘live’.	  De	  website	  is	  eenvoudiger	  te	  onderhouden	  door	  de	  
straatmanager	  en	  is	  beter	  te	  openen	  op	  mobiele	  apparaten.	  Hiermee	  samen	  hangt	  ook	  de	  
web	  ‘app’.	  Dit	  is	  een	  versie	  van	  de	  website	  die	  als	  een	  app	  op	  je	  mobiel	  te	  downloaden	  is.	  Er	  
zijn	  posters	  die	  de	  straatmanager	  zal	  rondbrengen,	  om	  de	  app	  te	  promoten.	  	  
De	  facebook	  pagina	  heeft	  tot	  op	  heden	  660	  ‘likers’	  dit	  aantal	  blijft	  gestaag	  groeien.	  	  

6. Fashion	  Event	  
Het	  fashion	  event	  was	  een	  succes,	  waarbij	  als	  kanttekening	  wordt	  gezegd	  dat	  er	  volgende	  
keer	  meer	  aandacht	  moet	  worden	  besteed	  aan	  het	  promoten	  van	  het	  evenement	  en	  ook	  in	  
de	  straat	  moet	  er	  groter	  en	  zichtbaarder	  worden	  gepromoot.	  Sarah	  Massoumi	  en	  Annemarie	  
van	  Lieshout	  gaan	  samen	  een	  plan	  opstellen	  voor	  volgend	  jaar	  en	  sponsors	  werven.	  
Uitgangspunt	  is	  een	  grote	  sponsor	  die	  het	  hele	  evenement	  gaat	  adopteren,	  bij	  voorkeur	  uit	  
de	  zakelijke	  dienstverlening	  of	  uit	  een	  branche	  die	  de	  ondernemers	  in	  de	  straat	  niet	  als	  
concurrentie	  zullen	  beschouwen.	  

7. Pilot	  schone	  binnenstad.	  
De	  straatmanager	  vertelt	  over	  de	  pilot	  schone	  binnenstad	  waaraan	  de	  Kalverstraat	  
deelneemt.	  In	  dit	  kader	  zijn	  de	  vuilnisbakken	  in	  de	  Kalverstraat	  en	  op	  de	  Heiligeweg	  
omgewisseld	  voor	  grotere	  exemplaren.	  In	  plaats	  van	  100	  liter	  hebben	  de	  nu	  200	  liter	  inhoud.	  
Daarnaast	  rapen	  4	  mannen	  van	  het	  eco	  college	  elke	  zaterdagmiddag	  van	  14	  tot	  17	  uur	  het	  
vuil	  op	  van	  de	  straat	  en	  duwen	  het	  vuil	  in	  de	  vuilnisbakken	  aan.	  De	  eerste	  reacties	  zijn	  
positief.	  
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8. Feestverlichting	  
De	  straatmanager	  vertelt	  over	  de	  zoektocht	  naar	  goede	  aanbieders	  van	  feestverlichting.	  In	  
januari	  is	  reeds	  begonnen	  met	  offertes	  aanvragen.	  Uiteindelijk	  heeft	  dit	  geresulteerd	  in	  een	  
bezoek	  aan	  leveranciers	  in	  Assen	  en	  in	  Groningen.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  nog	  2	  aanbieders	  in	  
de	  race	  en	  de	  vereniging	  is	  in	  afwachting	  van	  een	  proefopstelling	  waarna	  de	  beslissing	  zal	  
vallen.	  Dit	  zal	  over	  een	  maand	  zijn.	  Wanneer	  de	  proefopstelling	  geslaagd	  is	  zal	  dit	  een	  goede	  
besparing	  met	  zich	  meebrengen.	  	  
	  

9. Naamswijziging.	  
De	  vergadering	  besluit	  de	  naam	  Vanouds	  Uniek	  te	  laten	  vallen	  en	  in	  het	  vervolg	  door	  te	  gaan	  
onder	  de	  naam	  Kalverstraat.	  Als	  ondertitel	  zal	  de	  vereniging	  ‘Ondernemersvereniging	  voor	  
de	  Kalverstraat	  en	  de	  Heiligeweg’	  heten.	  Dit	  zal	  onderaan	  het	  briefpapier	  komen	  te	  staan.	  

10. Rondvraag.	  
Tim	  vraagt	  of	  er	  niets	  gedaan	  kan	  worden	  aan	  de	  hinderlijke	  wijze	  waarop	  mensen	  proberen	  
leden	  en	  donateurs	  te	  werven.	  Op	  verscheidene	  punten	  in	  het	  gebied	  is	  dit	  een	  groot	  
probleem.	  De	  straatmanager	  vertelt	  dat	  zij	  hier	  bij	  elk	  overleg	  weer	  over	  begint	  maar	  dat	  dit	  
tot	  op	  heden,	  helaas,	  nog	  niet	  heeft	  geleid	  tot	  maatregelen.	  De	  vereniging	  blijft	  hierover	  
lobbyen.	  
Ben	  Kaayk	  vertelt	  over	  het	  idee	  om	  tijdens	  het	  aansteken	  van	  de	  lichtjes	  van	  de	  Bijenkorf	  in	  
november	  aan	  te	  haken	  en	  iets	  bijzonders	  te	  organiseren	  om	  zo	  mee	  te	  liften	  op	  de	  grote	  
hoeveelheden	  mensen	  die	  dan	  in	  de	  stad	  zijn.	  Dit	  wordt	  verder	  uitgewerkt.	  
Caroline	  van	  der	  Wulp	  vraagt	  of	  acties	  en	  evenementen	  vroeger	  gemeld	  kunnen	  worden	  
zodat	  zij	  met	  het	  hoofdkantoor	  alles	  tijdig	  kan	  afstemmen.	  
Teun	  Jager	  vraagt	  zich	  af	  of	  het	  niet	  mogelijk	  is	  dat	  alle	  winkels	  dezelfde	  openings-‐	  en	  
sluitingstijden	  aanhouden	  en	  dat	  de	  vereniging	  hierin	  stelling	  moet	  nemen.	  Willem	  Koster	  is	  
van	  mening	  dat	  de	  ondernemer	  zelf	  beslist	  maar	  dat	  het	  goed	  is	  om	  te	  proberen	  in	  ieder	  
geval	  allemaal	  tot	  19	  uur	  open	  te	  blijven.	  Teun	  vertelt	  dat	  dit	  voor	  Cheese	  &	  More	  erg	  goed	  
werkt.	  Ben	  Kaayk	  vertelt	  dat	  V&D	  nu	  op	  vrijdag	  en	  zaterdag	  tot	  21	  uur	  open	  is	  en	  dat	  dit	  erg	  
goede	  resultaten	  geeft.	  
De	  straatmanager	  vertelt	  dat	  de	  gebiedsmanager	  bezig	  is	  een	  begroting	  te	  maken	  voor	  groot	  
onderhoud	  van	  het	  gebied.	  Dit	  komt	  waarschijnlijk	  in	  2016	  op	  de	  agenda,	  in	  ieder	  geval	  niet	  
eerder	  omdat	  de	  rode	  loper	  daarvoor	  wordt	  aangelegd.	  

11. De	  voorzitter	  dankt	  iedereen	  voor	  zijn	  komst	  en	  sluit	  de	  vergadering.	  


