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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vereniging van Bedrijven Lemmer en omstreken
30 maart 2022 bij Iselmar in Lemmer
Aanwezig Bestuur
Lars Frankema (penningmeester), Hanneke Boersma(secretaris), Agnes Daan, Durk Haarsma, Eize
Speerstra. Met kennisgeving afwezig: Jos Jellesma.
Aanwezig Leden
M.F.M. van der Hulst
Jan de Jong Administratie en Advies
DOP Advocaten
Rabobank
JH en F Friesland
Blooming
Frankema Vastgoed
Gemeente de Fryske Marren

1. Opening
Bij afwezigheid van Jos Jellesma opent Durk Haarsma de vergadering en heet de leden
welkom. Het bestuur is er niet in geslaagd een spreker te arrangeren, dit verklaart
waarschijnlijk ook de lage opkomst. Ondanks de afgelopen Corona perikelen kunnen we
terug kijken op een zeer geslaagd bezoek aan Wajer in november waar zo’n 70 leden bij
aanwezig waren met een gezellige after borrel in de Beach Club. Na deze ALV zijn we voor de
komende periode ook weer bezig een aantal inspirerende bijeenkomsten te organiseren.
Durk heet in het bijzonder Lourens Bergsma (bedrijvenfunctionaris gemeente de Fryske
Marren) welkom. Hij zal straks een update geven over de ontwikkelingen en zaken die spelen
binnen de gemeente.
2. Goedkeuring notulen ALV 14 oktober 2021
Er zijn geen vragen en de notulen worden door de vergadering goedgekeurd.
3. Jaarcijfers 2021 door de penningmeester, Lars Frankema
Lars licht de cijfers toe. Het Eigen Vermogen is gegroeid. In 2020 is er geen contributie geïnd,
toen is er ook enkel een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. In 2021 zijn er wel een aantal
ledenuitjes geweest en is er ook weer contributie geïnd.
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4. Verslag kascommissie, Peter van der Sluis en Egbert Douma
23 maart heeft de kascommissie de boeken doorgenomen, alles klopte. Op advies van de
kascommissie geeft de vergadering decharge aan de penningmeester.
5. Samenstellen sponsorcommissie
Drie jaar geleden is de sponsorcommissie in het leven geroepen. Sommige sponsoringen
werden namelijk gewoontegetrouw uitgevoerd. Doelstelling van de sponsorcommissie is om
de sponsoraanvragen af te wegen en vervolgens te honoreren of af te wijzen. De
sponsorcommissie bestaat uit 2 leden en de penningmeester. Het jaarlijks budget bedraagt
€ 1.500. De afgelopen jaren bestond de sponsorcommissie uit Harry Jansen en Henny Portijk.
Durk bedankt hen voor hun inzet de afgelopen jaren. Nieuwe leden voor de
sponsorcommissie zijn Jan de Jong en Meindert van der Hulst.
6. Rondvraag
Voordat de rondvraag begint praat Lourens Bergsma de leden bij over de ontwikkelingen en
zaken die spelen binnen de gemeente. Lourens praat ons bij over:
✓ De afgelopen verkiezingen en hoe verder..
✓ Komende evaluatie van het Sociaal Economisch Beleidsplan ..
✓ De transportbeperkingen van Liander als leverancier van stroom binnen de
gemeente..
✓ Nieuwe afspraken rond de bedrijventerreinen in de gemeente…
✓ Lelylijn en het Deltaplan achter de Lelylijn..
✓ Alle ontwikkelingen omtrent de camping in Lemmer..
Durk dankt Lourens voor zijn waardevolle bijdrage aan de vergadering. Ook door de leden
wordt dit zeer gewaardeerd.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag waarna Durk iedereen bedankt en
vervolgens de vergadering afsluit.

