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1.Voorwoord van de voorzitter 
 
Het jaar 2018 was voor veel van onze leden een succesvol jaar met -mede door de mooie 
zomer- een goede omzet, echter op het personele vlak tekende zich de eerste schaarste zich 
af. 

Reden voor het bestuur om voor 2019 de werving en huisvesting van nieuwe medewerkers 
samen met de gemeente en provincie tot prioriteit te stellen voor het eilander bedrijfsleven. 

Gelukkig kwam ons bestuur met drie nieuwe bestuursleden weer op volle sterkte. 

Ook ons ledental groeit weer gestaag, hoewel er nog steeds ongeveer een kwart van de 
eilander ondernemers ontbreekt op onze ledenlijst. 

Eendracht maakt  macht! Het is naar overheidsinstanties een prettige situatie als men 
namens een goed georganiseerde ondernemers vereniging het woord mag voeren en kan 
onderhandelen namens alle Terschellinger ondernemers. 

De overleggen met Stichting Actief Midsland, Vereniging Aangenaam West en Natuurlijk 
Oosterend worden door alle partijen zeer gewaardeerd. Graag zouden wij ook met Horeca 
afdeling Terschelling een samenwerking aangaan. Hierover zijn de eerste voorzichtige 
onderhandelingen gestart. 

Samen sterk voor alle eilander ondernemers, voor nu en in de toekomst. Dat is en blijft ons 
motto, ook in 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Verslag van het bestuur 
 
Om de leden goed te informeren over alle belangrijke zaken voor de eilander ondernemer is ook in 
2018 de TOV weer een belangrijke gesprekspartner geweest bij de lokale ondernemers, Gemeente, 
Provincie, Staatsbosbeheer, Rederij Doeksen, Camping houders vereniging etc. Hierdoor is de TOV in 
staat om de spin in het web te zijn zodat de leden goed geïnformeerd werden.  Het bereiken van de 
achterban d.m.v. een nieuwsbrief en sociale media heeft dan ook succesvol zijn doelen kunnen 
bereiken. 
 
Wat veel aandacht heeft gehad is het personeelstekort en huisvestingproblematiek. 
Na gesprekken met de andere verenigingen vormt dit een belangrijk punt voor om gezamenlijk de 
schouders eronder te zetten. Zo zocht ook het Schylger Jouw de aansluiting bij de ondernemers en 
heeft op de ALV van het najaar ook haar plannen gepresenteerd. Er werd op samenwerking 
aangedrongen wat weer een gunstige uitwerking kan hebben op toekomstig personeel. 
Ook is het probleem omtrent arbeidskrachten besproken tijdens het werkbezoek van Sander de 
Rouwe de gedeputeerde van de provincie.  
 
Uiteraard is het ondernemersfonds het grootste succes van 2018.  Het TOF is opgericht na 
goedkeuring van de Gemeenteraad in December 2017.  Later in 2018 is ook het Terschellinger 
Marketing Fonds opgericht. De TOF beheert de gelden en houd toezicht en het TMF verstrekt de 
opdracht van een eiland brede marketing bij een marketingbureau. De bestemmings-marketeer die de 
opdracht kreeg toegewezen is Sherpa’s Stories van Isabel Mosk. Mosk heeft tijdens de algemene 
voorjaarsvergadering in Hotel Bornholm haar werkwijze gepresenteerd, en tijdens voorjaars ALV van 
2019 zal Mosk haar definitieve plan van aanpak presenteren. 
 
 
 
 
1.2 Activiteiten 
 
*Aanmoedigingsprijs 
 
Sinds dit jaar nomineren de leden via sociale media andere ondernemers of stichtingen die voldoen 
aan opgestelde criteria. (zie www.tov-online.nl)  
In 2018 was de winnaar Terschelling Energie die de prijs bij de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in het 
Raadhuis in ontvangst heeft genomen. 
 
*Evenementen kalender 
 
De door Frans Schot ontworpen kalender wordt verspreid op het eiland (bushokjes, hotels, 
vervoerders) en kan ieder jaar weer worden besteld door de ondernemers of op A3 formaat van de 
TOV site te downloaden. Een goed overzicht van de evenementen op het eiland. 
 
 
*Verkiezingsdebat  
 
Het organiseren van het verkiezingsdebat op 15 Maart. Een druk bezochte avond in Hotel Schylge 
onder leiding van Jort Kelder. Een avond waarop de problemen besproken werden en de politieke 
partijen hun uiterste best deden haar achterban te versterken. Voor de TOV weer een goede avond 
om de verbindingen op het eiland te versterken. Tevens de eerste keer dat Terschelling TV een 
live-uitzending voor elkaar kreeg op Terschelling, in meerdere opzichtne was deze avond een unicum.  
 
 
 
 

 

http://www.tov-online.nl/


 
 
*Twee Inspirerende Sprekers  
 
Op de ALV van het voorjaar was de futurist Richard van Hooijdonk uitgenodigd om de leden te 
inspireren. Een verhaal over wat we als ondernemer in de nabije en verre toekomst zouden kunnen 
verwachten o.a. op gebied van betaalwijze, toerisme, beveiliging en gezondheid. Een avond die bij 
menig ondernemer nog tot weken erna gesprekstof heeft opgeleverd. 
Tijdens de najaarsvergadering was Isabel Mosk van Sherpa’s Stories de spreker die inzicht heeft 
gegeven op haar werkwijze, en hoe ze Terschelling beter in de markt kan positioneren. 
 
*Sint Nicolaas lotenactie 
 
De inmiddels niet meer weg te denken Sint Nicolaas lotenactie was dit jaar iets populairder dan vorig 
jaar. Met als aanpassing op voorgaande jaren een aanvulling op het prijzen pakket. Zo waren er 
belevenis prijzen te winnen van overnachten op een Camping tot een tocht door de natuur, alle bij 
TOV-leden. Het totaalbedrag van alle prijzen is door de deelnemende winkeliers opgebracht, een 
mooie prestatie. Begin december zijn in Zeezicht de prijzen uitgereikt door Burgemeester Wassink.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

2. Toekomst 
 
Het bestuur zal het komende jaar zijn pijlen richten op de volgende 6 onderwerpen: 

1.Nauw betrokken zijn bij de strategische marketing en promotie Terschelling breed 

2. Gemeentelijk beleid proactief beïnvloeden 

3. Toeristische ontwikkeling monitoren en daar leden over informeren (meten=weten) 

4. Representativiteit vertegenwoordiging TOV 

5. De TOV heeft als doel een voortrekkersrol te nemen om de problematiek van personele tekorten en 
personele huisvesting bij ondernemers in kaart te brengen en hierin met aanbevelingen komen voor 
ondernemers en lokale overheid. 

6. Samenwerking intensiveren tussen ondernemers op het eiland 
 

Welke resultaten willen we eind 2019 geboekt hebben? *Stijging ledenaantal tot 200 waarin in ieder 
geval vertegenwoordigd zijn ZP’rs, jongere generatie en specifieke doelgroepen; laatste gegevens 
gemeente: 298 ondernemers (w.o. zzp’r) dekkingsgraad 62%  

● Uitgevoerde jaaragenda 
● Aantal georganiseerde bijeenkomsten (minimum aantal bezoekers, deelnemers…) 
● Een nieuw bestuurslid Horeca 
● Met een plan van aanpak te komen voor personele huisvestingsbeleid gemeente Terschelling  
● Met een plan van aanpak te komen het tekort aan personele problemen te verbeteren voor 

ondernemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

3. Organisatie 
 

Bestuur 
1. Om haar rol slagvaardig in te kunnen vullen kiest de TOV voor een dagelijks bestuur (db) en 

algemeen bestuur. Alle leden zijn algemeen bestuurslid met specifieke aandachtgebieden. 
2. Samenstelling dagelijks bestuur 

● Voorzitter 
● Vice-voorzitter, penningmeester 
● Secretaris 

3. Samenstelling rest bestuur 
● leden  

4. Secretariële ondersteuning 
5. de TOV wenst in haar bestuur meer prominenter vertegenwoordigd te zien: 

● ZP’rs (zelfstandige professionals), jongere generatie ondernemers, specifieke 
doelgroepen (agrarisch, bedrijventerrein). Hierop zal het bestuur gericht werven en 
staat het leden open zich te melden voor een bestuursfunctie. 

 
 

3.1 Bestuur 
 
Na het vertrek van Kees de Lange als voorzitter, heeft Willem Mier eerst als Interim de functie 
overgenomen en is later aangesteld als voorzitter. Meint Boonstra is Penningmeester. En de functie 
van secretaris werd bekleed door Mireille Wiegman en is na haar vertrek over genomen door Johan 
Haarsma. Het bestuur is in 2018 versterkt met Martin Boekeloo, Egbert Zorgdrager en Saskia van de 
Nieuwegiessen. 
 
Samenstelling:  
 
Voorzitter: Willem Mier             (dagelijks bestuur) 
Penningmeester: Meint Boonstra        (dagelijks bestuur)  
Secretaris: Johan Haarsma       (dagelijks bestuur) 
Bestuurslid: Marike Roos 
Bestuurslid: Saskia van de Nieuwegiessen 
Bestuurslid: Egbert Zorgdrager 
Bestuurslid: Martin Boekeloo 
Bestuurslid: Jort Haan 
 
 

3.2 Werknemers 
 
Secretariaat                     :  Jolanda Gooiker 
Financiële Administratie : Manja van Poppel 
  

 



 

4. Jaarrekening 
beschikbaar voor leden 

5. Begroting 
 
beschikbaar voor leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende vergadering: najaars ALV 25 november 2019 

 


