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Verslag 
Van: Bestuur Terschellinger Ondernemersvereniging 
Aan: Leden Terschellinger Ondernemersvereniging 
Betreft: Verslag algemene leden vergadering d.d. 20 november j.l. 
Datum: 20 november 2017 
Status: vastgesteld 
Aanwezig: M. Roelink, M. Boekelo, M. Meijer,  J. Arntzen, A. Waanders, M. Fopma, G. v 

Dieren, G. Bos, J. Vis, W. Steentjes, G. Kootstra,  L. de Haan, D. en A. 
Bierema, C. Oosterbaan, P. Bierman, A. Vd Pol, S. Baauw, D. De Boer, H. Vd 
Wielen, J. Bonne, L. Roos, J. Mooten, M. v Rongen, S. Schoustra, A. 
Schaafsma, L. Schoustra, J. Spanjer, G. Haarsma, F. Haarsma, R. Cupido-
Pootjes, L. Muijskens. T. Polman, H. Klarenbeek, J. Drost, B. Wassink, J. 
Hoekstra, E. v Leunen, J. Dijkstra, R. Baldee, S. vd Nieuwengiessen, J. Vd 
Meulen, G. de Boer, H. Bruggen, P. Melles, A. v Brummelen, N. Schol, M. 
Roos, J. Haarsma, W. Mier, M. Boonstra, E. Welten, K. de Lange, J. Gooiker 
(verslag) 

Afwezig mkn: A. en E.  Cupido, P.  Bakker, M.  Kiewit, D.J.  Moes, J. Kuiper, W.  vd Bos, D. 
de Bruijne, M.  Hart, M.  v Schalkwijk, A.  Wiegman en G.  en J.  Bakker 

 
Agendapunt 1 De agenda wordt vastgesteld.  
 
Op de stoelen ligt het verslag van de vorige ledenvergadering, 3 april 2017, dat destijds ook 
aan de leden is rondgestuurd. Er zijn geen op of aanmerkingen over het verslag van 3 april, 
met dank aan de opsteller, Trix van Huystee, wordt dit verslag vastgesteld. 
 
Agendapunt 2. Ondernemersfonds  
Voorzitter Kees de Lange, aangevuld door penningmeester Meint Boontra geven een 
toelichting op het Ondernemersfonds dat in afwachting is van de beslissing tot oprichting 
ervan door de gemeenteraad van Terschelling. Deze beslissing staat voor morgen, dinsdag 21 
november op de agenda. De leden die de afgelopen tijd op heel Terschelling het 
oprichtingswerk voor hun rekening namen, wordt décharge verleend onder dankzegging. J. 
Drost, G.  de Boer, H.  Klarenbeek, M.  Boonstra en W.  Mier nemen het bloemetje in 
ontvangst. De andere leden en begeleider A.  v Bochove worden via dit verslag vriendelijk 
bedankt voor hun enthousiaste bijdrage, het gaat om E.  Zijlstra, B.  Jongsma, J.  Bakker-van 
Ek en S. v Terswiga. De voorzitter van de werkgroep Ondernemersfonds, Johan Drost laat 
weten het interessant werk gevonden te hebben. Alle aanwezigen hopen en vertrouwen op een 
positief resultaat morgenavond.  

Nawoord: Op dinsdag 21 november besluit de gemeenteraad unaniem tot 
oprichting van het ondernemersfonds. 
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Agendapunt 3. Kascontrole 2016 A.  Brink en J.  van der Meulen hebben de kas 
gecontroleerd en prima in orde bevonden. Voor het jaar 2017 blijft J.  van der Meulen lid en is 
W.  Steentjes bereid om de vacante plek in te nemen. Met instemming van de leden wordt 
hiermee de kascontrolecommissie 2017 ingesteld.  
 
Agendapunt 4. Jaarverslag 2017. Kees  vertelt over de dingen die de T.O.V. dit jaar gedaan 

heeft. Het eerste was een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in Loods, samen met Oerol, 
SET, Fjoertoer, Berenloop, filmdagen en Kerstwandeltochten. De eerste gezamenlijke 
nieuwjaarsbijeenkomst is de TOV heel goed bevallen en krijgt komend jaar een vervolg.  
 
Daarnaast organiseerde de TOV bijeenkomsten voor leden. Als hoogtepunt voor wat betreft 
inspiratie wordt de presentatie van Wouter de Vries genoemd in april in hotel Schylge, waar 
op dezelfde avond ook over het ondernemersfonds met de leden werd gepraat.  
 
Verder is er constructief gepraat met andere verenigingen zoals de Vereniging Aangenaam 
West, de Stichting Actief Midsland en Natuurlijk Oosterend. Zo zijn we van elkaars ideeën op 
de hoogte en kunnen we gemakkelijk contact leggen als er wat is.  
 
Als bestuur is er elke maand vergaderd. Op de agenda staan telkens de werkgroepen waar de 
TOV bestuursleden in zitten, Kees begint aan de lange opsomming van overleggen als daar 
zijn: de Raad van Advies van rederij Doeksen en het klantenpanel, de gemeente Terschelling, 
Horecaplatform, Recreatieplatform, Beheers Overleg Groep, Oerol, Stichting Evenementen 
Terschelling, werkgroep Ondernemersfonds. 
 
Het bestuur heeft gezocht naar en geformuleerd waar ze als bestuur en als vereniging aan wil 
werken, daar is veel energie en tijd in gaan zitten en heeft geleid tot een jaarplan dat Mireille 
Wiegman bij agendapunt 6 zal toelichten.  
 
Agendapunt 5. Bestuursverkiezing  
Willem Mier neemt de microfoon over om Kees de Lange en Edwin Welten te bedanken voor 
hun inzet, nu ze hebben aangegeven niet langer deel uit te kunnen maken van het bestuur. 
Kees licht zijn besluit om te stoppen toe, vooral persoonlijke overwegingen en bovendien 
onverwachte tegenslagen en extra drukte op zijn werk, waardoor hij de functies niet meer kan 
combineren. Edwin heeft zich 23 jaar ingezet voor de T.O.V. Dat is een enorme prestatie. 
Beide heren worden met een mooie bos bloemen bedankt voor hun inzet en succes gewenst op 
de nieuwe wegen die ze mogen inslaan. Daarmee komen we op de opvolging van Kees, 
Willem licht aan de zaal toe waarom hij zich weer kandidaat stelt voor het voorzitterschap. 

 



3 verslag ALV 20 november 2017 
Het onderwerp wordt na de pauze nog kort opgepakt, omdat blijkt dat de zaal de afhandeling 
te snel vond gaan. Na de pauze volgt er aan de hand van reacties uit de zaal een korte 
gedachtenwisseling over hoe we dit nu verder op moeten pakken. Het bestuur besluit om de 
opmerkingen van de leden mee te nemen in een extra beraad over de positie van de voorzitter. 
De leden in de zaal kunnen instemmen met dit voorlopige besluit.  
 

Nawoord: In de bestuursvergadering van 28 november jl heeft het bestuur het 
volgende besloten: 
- Willem Mier functioneert als interim voorzitter tot de eerstvolgende ALV 
- Op de eerstvolgende ALV vindt een bestuursverkiezing plaats. Het bestuur stelt dan 
een kandidaat voor voor de voorzittersrol en eventueel andere vacante posities. 
Conform de statuten kunnen tenminste tien leden ook een kandidaat voorstellen voor 
de vacatures in het bestuur.  
Hiermee menen wij op een goede manier te reageren op de reacties van onze leden tav 
het punt bestuursverkiezing. Mocht u nog naar aanleiding hiervan nog vragen hebben 
dan kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur: Mireille Wiegman (secretaris, 
0612968304), Meint Boonstra (vicevoorzitter, penningmeester, 0653223411) of via 
info@tov-online.nl 

 
Agendapunt 6. Missie, Visie en Logo 
Mireille licht het proces toe waarin gekomen is tot dit jaarplan. Alle activiteiten die de T.O.V. 
nu oppakt, passen vanaf nu in een duidelijk plan. Dit vinden we belangrijk en zo willen we 
werken. Het plan zelf staat op de website en per onderdeel licht Mireille het toe: 
 
De visie is de basis van alles wat we willen doen. Het jaarplan is erop gebaseerd en straks 
draait het marketingplan dat volgt uit het jaarplan, hier ook om. 
 
Visie 
TOV wil een spin in het web zijn in alle zaken die ondernemers  op Terschelling aangaan en 
daarover ondernemers (laten) informeren. Zij wil daartoe gesprekspartner zijn van alle 
relevante partijen als Doeksen. Staatsbosbeheer en Gemeente Terschelling en alle andere 
lokale ondernemers verenigende partijen. Waar nodig ook voor regionale en nationale 
partners. En daartoe wil zij haar leden en de andere ondernemers van het eiland inspireren 
op onderwerpen die jaarlijks worden bepaald in een jaarplan.  
 
De uitleg van “Spin in het web” is het verbinden van alle partijen, verenigingen op het eiland 
die relevant zijn vanuit ondernemerschap ten behoeve van ondernemend Terschelling. Zojuist 
heeft de zaal via Kees gehoord hoe breed dat netwerk is, en welke partijen de TOV spreekt.  
 
De informatiefunctie gaat om het informeren over relevante trends en marktontwikkelingen: 
We hebben de website tov-online.nl vernieuwd, en gebruiken facebook, twitter en onze 
nieuwsbrief om mensen te informeren.  
 

 

mailto:info@tov-online.nl
http://tov-online.nl/
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Faciliteren willen we doen door bijvoorbeeld inspirerende bijeenkomsten te organiseren en 
met het aanbieden van cursussen.  
 
Gesprekspartner: De TOV blijft graag gesprekspartner voor alle gremia die al eerder op de 
avond genoemd zijn.  
 
De thema’s in het jaarplan zijn:  

1. Inzet ten behoeve van Marketing & Promotie voor het gehele eiland  
2. Toeristische ontwikkeling monitoren en daar leden over informeren (meten=weten) 

Voorbeeld het zojuist gedeeld rapport van de VVV Right marketingonderzoek. 
3. Representativiteit vertegenwoordiging TOV Zoals we hier zitten, zo zijn we nu. We 

willen graag ook andere doelgroepen vertegenwoordigen, met name zelfstandig 
professionals en jonge ondernemers. 

4. Samenwerking intensiveren tussen ondernemers op het eiland. Naast de gezamenlijke 
nieuwjaarsborrel blijven we nauw contact onderhouden met de andere 
ondernemersverenigingen.  

5. Diverse thema’s onderzoeken en waar nodig agenderen (mede op aangeven van leden) 
Vanuit de zaal komt een vraag om duurzaamheid scherp in het oog te houden bij de 
keuzes die we maken.  

6. Aansluiting zoeken bij landelijke of regionale gremia die de TOV kunnen 
ondersteunen het belang van Ondernemend Terschelling te vertegenwoordigen. 
Bijvoorbeeld door lid te worden van MKB Noord en zo proberen samen met andere 
Waddeneilanden op te trekken.  

 
Mireille licht met voorbeelden toe en beantwoord de vragen uit de zaal, zoals de vraag: Hoe 
gaan de TOV bestuursleden zoeken? Het antwoord is dat de leden van dit bestuur actief 
mensen zullen gaan benaderen. Daarnaast ook een uitnodiging aan de leden om mee te doen, 
hetzij als lid van een uitvoerende commissie, als bestuurslid of gewoon door mee te denken.  
 
Agendapunt 7.Aanmoedigingsprijs 
In lijn met het jaarplan initieert de TOV een nieuwe prijs: de Aanmoedigingsprijs. Mireille 
licht het plan toe waarmee de T.O.V. vanaf vandaag unieke projecten wil stimuleren die van 
Terschelling zijn, en de Terschellingse economie stimuleren. De aanmelding wordt toegelicht 
en de criteria waar we op zullen letten. In hoofdlijnen komt het hier op neer:  
 
De aanmoedigingsprijs ter waarde van €  1.000,- wordt jaarlijks uitgereikt op de 
nieuwjaars-bijeenkomst. De eerste keer op 9 januari 2018  
 
Criteria  
 
1. Band met Terschelling  
2. Brengt Terschelling op positieve manier in het nieuws  
3. Draagt bij aan de economie  
4. Is inspirerend en stimulerend  
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5. Is innoverend  
6. Is duurzaam 
7. Is eerlijk en solide (iedereen kan voortgang volgen) 
 
Via de website en (sociale) media kunt u precies lezen hoe u projecten, personen, 
verenigingen of stichtingen kunt aanmelden.  
 
Agendapunt 8. De begroting 
Meint licht toe hoe de inkomsten en de uitgaven van de vereniging zijn. De afgelopen jaren 
werd van de 250,- contributie, de helft gestort in een marketing een promotiefonds. Nu er 
zicht is op een gezamenlijk gedragen Ondernemersfonds, ontvalt deze noodzaak. Vanaf nu 
betalen de leden alleen de vereniging zelf, de andere helft van het voormalige 
contributiebedrag ter hoogte van 125 is iets verhoogd naar 150,-. Er zijn met een paar 
afmeldingen nu 184 leden, Meint geeft aan dat de TOV streeft naar uitbreiding tot 200 leden 
wil zien te bereiken. Naar de manier waarop we dat gaan doen wordt gevraagd. Meint legt uit 
dat vooral andere doelgroepen benaderd zullen worden, aan de hand van lijsten met 
informatie vanuit de Kamer van Koophandel.  
 
De uitgaven en inkomsten zijn in balans. Een paar opvallende zaken worden nog toegelicht: 
Voor ledenbijeenkomsten is het meest gereserveerd, omdat we vinden dat we de leden met 
inspirerende bijeenkomsten het best kunnen dienen, alleen kost dat wel wat. Sprekersgage en  
 
hotelovernachtingen bijvoorbeeld kunnen aardig oplopen. We vinden het daarnaast belangrijk 
dat de Strandrolstoel, de sinterklaasintocht en de aanmoedigingsprijs onze steun krijgen. Er is 
een vraag uit de zaal over de post advies. Meint legt uit dat dat in principe gereserveerd wordt 
voor het geval dat er geen kennis binnen het bestuur is, en advies noodzakelijk is. 
 
De begroting wordt door de leden goedgekeurd. De begroting vindt u binnenkort ook op de 
website.  
 
Agendapunt  9.De leden wordt een drankje aangeboden door het bestuur en de pauze vangt 
aan.  
Na de pauze volgt een korte gedachtenwisseling, zoals beschreven bij agendapunt 5 over de 
bestuurssamenstelling.  
 
 
Agendapunt 10. Presentatie LOF 
Daarna is het woord aan mevrouw B.  de Vries, ondernemer uit Leeuwarden en secretaris van 
het Leeuwarden Ondernemersfonds (LOF). Zij is al vanaf het begin in 2003 betrokken bij het 
LOF en schetst dat de situatie in Leeuwarden anders is dan op terschelling, zoals alle 
ondernemersfondsen anders zijn. Ze schetst het beeld in Leeuwarden dat aanleiding gaf tot het 
oprichten van het LOF, namelijk de zogenaamde “freeriders’; Ondernemingen die wel 
meeprofiteren, maar niet meewerken aan bekostiging of mankracht van evenementen. Dat is 
demotiverend voor degenen die wel van alles doen. In de huidige situatie waarin de 

 



6 verslag ALV 20 november 2017 
bekostiging van het LOF vanuit de WOZ verhoging betaald wordt, merken sommige 
ondernemingen niet eens dat ze meebetalen, sterker nog, ze weten soms niet eens dat het zo 
werkt. Maar zijn er blij mee dat er van alles gezamenlijk georganiseerd kan worden. 95 % van 
de ondernemers is georganiseerd op dit moment en dat geeft een enorme slagkracht. Mevrouw 
de Vries laat in een aanstekelijk verhaal zien wat er allemaal mogelijk is gebleken, en wat er 
we nog verwachten kunnen in de toekomst, met name de aanstaande Culturele Hoofdstad 
Leeuwarden 2018. Het is in de geschiedenis van de culturele hoofdsteden nog niet eerder 
voorgekomen dat gezamenlijke ondernemers zoveel konden bijdragen, en daarmee ook hun 
invloed kunnen aanwenden. In de presentatie zitten beelden van de gezamenlijke projecten 
zoals de Sinterklaasintocht, dé publiekstrekker -de Reuzen- van Culturele Hoofdstad en 
projecten in wijken/gebieden.  
 
De presentatie wordt vervolgd door C.  Anceaux van het LOF. Hij complimenteert de TOV 
met de werkwijze zoals we die vanavond hebben gepresenteerd. De visie en de uitwerking 
van wat je belangrijk vind, is een goede basis om verder te werken. Voor iedereen die een 
nadere indruk wil van het ondernemersfonds, bezoek gerust de 
leeuwarderondernemersfonds.nl 
 
Agendapunt 11. Presentatie MKB  
Nadat de computers verwisseld zijn is het de beurt aan R.  van den Born die enthousiast 
vertelt over alle voordelen die een lidmaatschap van MKB Noord voor individuele 
ondernemers en voor de TOV als vereniging in zal houden. Rinze vertelt over de intensieve 
samenwerking met VNO-NCW in Noord Nederland en de voordelen die dat heeft. Hij toont 
de bestuursleden en foto’s van het gebouw, gegevens over het aantal mensen dat in dienst is 
(22) en vooral veel voorbeelden van geslaagde projecten. Het oprichten van 
ondernemersfondsen, samenwerking vanwege het voorbereiden van de 
gemeenteraadsverkiezingen en andere lobby’s worden getoond. Daarnaast toont Rinze ook 
beelden van uitjes waarbij leden niet alleen elkaar leren kennen, maar ook interessante nieuw 
dingen leren. De presentaties van de sprekers vindt u binnenkort op de website.  
 
 
Agendapunt 12. Oerol 
Na een bedankje aan alle sprekers met een flesje en bloemen is het tijd voor M. v Rongen die 
met een enthousiast verhaal over Oerol 2017 vertelt en de aanwezigen in de zaal vooral 
uitnodigt om na te denken over een vraag. Deze vraag ligt in het verlengde van de presentatie 
die Marélie vorig jaar rond deze tijd gaf op de ALV van de TOV. Oerol merkt dat de inzet 
(méér doen om jongere mensen naar het festival te halen met arrangementen die de ‘hobbels‘ 
wegnemen) heel goed werkt. Als hobbels worden genoemd het boeken van de boot, 
accomodaties en kaartjes regelen voor voorstellingen.  
 
 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling op nieuwe doelgroepen dit soort kant en klare 
arrangementen aan te bieden en wel het liefst met 700 mensen per jaar. Als Oerol de komende 
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drie jaar, elk jaar 700 jonge mensen voor het festival weet te winnen, kan de stagnatie van de 
vergrijzing die nu plaats heeft gevonden, zelfs omgezet worden in verjonging.  
 
Dé vraag van Oerol luidt dan ook: denk met ons mee, met name accomodaties worden nu 
soms als jaren vooruit ‘bezet’ waardoor nieuwkomers geen kans hebben. Alle ondernemers 
die iets kunnen bieden voor een arrangement kunnen rekenen op de steun van Oerol voor het 
omzetten van uw aanbod in een leuke verpakking, mits dat past in het idee van verjonging 
door hobbels wegnemen. Meld u zich allemaal met uw ideeën? is de vraag 
 
 
Agendapunt 13. Rondvraag Ook Marélie krijgt bloemen en dan volgt een rondvraag waarin 
W.  Steentjes namens Terschelling Energie oproept om donderdagavond naar de 
informatieavond in ET10 te komen, ivm de obligatieverkoop ten gunste van zonnepark Hee.  
 
Agendapunt 14. Sluiting Met het uitspreken van de wens dat de gemeenteraad morgenavond 
een positief besluit neemt over het ondernemersfonds sluit Willem Mier de vergadering om 
22:10. De aanwezigen krijgen van de TOV nog versnaperingen aangeboden en het blijft nog 
lang gezellig in de Reis.  

 


