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Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 OVZZ 
 

Datum: 14 april 2022 

Locatie: Winnubst Grafische Afwerking, Pieter Lieftinckweg 28, Zaandam 

Tijdstip: 17.00-18.00 uur 

Aanwezigen: 

 

Bedrijf Naam 

Advanced Engineering Marnix Postma 

BakerTilly Herm Nieste 

BAYAR Cleaning & Fixing Paul Zonneveld 

BAYAR Fixing BV Michel Uni 

Bureau voor Durf Rob Smits 

Dynova Innovatieadvies B.V. Maurice van der Hulst 

Dynova Innovatieadvies B.V. Pieter Rem 

Gemeente Zaanstad Janneke Kroft 

Gunther Bedrijfsmakelaars Tom Günther 

Hazet Peter Tanger 

Houniet Transport Frank Houniet 

Houniet Transport Jacqueline Houniet 

IFO Petra Moen 

LUTO alles voor kantoor Andries-Jan Goedhart 

Mastermate Marcel Ranzijn 

Oosterveld Accountants en 

Adviseurs 

Jan-Willem 

Oosterveld 

OVZZ Tamara Mol 

OVZZ Rinus Bijvoets 

OVZZ Duurzaamheid Gerrit Aafjes 

PDA Group Paul Arbeid 

Performance iN Lighting Aldrik de Boer 

Rabobank Lars van Wijngaarden 

Shipping Tools Piet Scholtens 

Sturm Vincent van Vliet 

Thrive Acadamy Dempsey Tamara 

Thrive Acadamy Anniek Meewisse 

TIVAP BV Containerservice Jac Oudejans sr. 

Veban Simone Spakman 

Winnubst Tom Winnubst 

Winnubst Marije Bormans 

Winnubst Maxime Winnubst 

Winnubst Albert Winnubst  
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Winnubst Ceciel Winnubst 

Winnubst Peter Winnubst 

Zaanse Uitdaging Nico van Braam 
 

 

1. Opening en welkom 

Voorzitter Herm Nieste heet iedereen welkom en bedankt voor de aanwezigheid. Herm bedankt 

de familie Winnubst voor de gastvrijheid. 

Herm geeft aan dat 2021 wederom een moeilijk jaar is geweest voor de ondernemers, maar dat 

we als OVZZ niet hebben stilgezeten. Met het aantreden van Rob Smits als directeur, maken we 

een professionaliseringsslag die nodig is om alles wat speelt op de bedrijventerreinen op te 

kunnen pakken. 

 

2. Mededelingen/Ingekomen stukken 

Er zijn geen aanvullende ingekomen stukken. 

 

3. Notulen vorige vergadering 17 september 2020 

Notulen van de ALV over 2020 van OVZZ van 12 mei 2021 en de extra ALV van 17 januari 2022 

worden goedgekeurd. 

 

4. Resultaten 2021 en plannen 2022 

 

Rob Smits geeft aan welke speerpunten we in 2021 hebben opgepakt en in 2022 zullen 

intensiveren: 

 

Corona heeft ook in 2021, voor zakelijke obstakels gezorgd en zorgen te weeg gebracht, terwijl 

voor sommige andere ondernemers 2021 juist een ontzettend goed jaar is geweest. 

Ondernemers zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid en voor 

ontwikkeling. Ze zorgen ook voor solidariteit, zoals we zien in deze tijden van corona en de 

situatie met Oekraïne.  

Als OVZZ leveren wij een bijdrage door te faciliteren en te verbinden met alle kennis en kunde 

die we hebben.  

We zijn een jaar verder. Er is een enkele fysieke bijeenkomst geweest en het bestuur en de 

werkgroepen zijn in 2021 opnieuw met veel energie en inzet bezig geweest de belangen van de 

leden te behartigen.  

Met onze terugblik op 2021 zien we dat we een professionaliseringslag aan het maken zijn. Met 

de inzet van de directeursfunctie denken we op dit vlak stappen te maken. Dat is nodig! 

Ondernemerschap staat onder druk. We moesten de banden met de politiek intensiveren.  
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Resultaten en speerpunten 

• Professionaliseringslag: met het aantreden van Rob Smits als directeur hebben we een 

professionaliseringslag gemaakt dat nodig was. Er speelt te veel in het gebied om het als 

vrijwilliger op te kunnen pakken.  

• We hebben de banden met de politiek aangescherpt. We acteren op belangrijke plannen 

door de politiek te beïnvloeden aan de voorkant. Hoe eerder we bij plannen betrokken 

worden, hoe beter we deze kunnen sturen in het voordeel van de ondernemers. 

• We hebben onze banden geïntensiveerd met de bovenburen Hoogtij en onderburen 

Oostzaan en de VEBAN. Met Oostzaan trekken we samen op in het kader van de windmolens 

die Amsterdam wil plaatsen en met de VEBAN in onze benadering van de Gemeente 

Amsterdam. En nog breder: op provinciaal niveau participeren we bij het Economisch Forum 

en in de Noordzeekanaal Alliantie Groep. We kijken ook breder en op bestuurlijk niveau. We 

hebben contact en gesprekken met diverse gedeputeerden bij de provincie.  Daarnaast zijn 

ook onze contacten met de media sterker geworden. Getuige ook het aantal stukken waarin 

wij onze visie konden delen.  

• Duurzaamheid en circulariteit: we hebben afgelopen jaar duurzaamheid serieus opgepakt 

door een samenwerking aan te gaan met SAENZ. Dit heeft geleid tot het loskomen van een 

subsidie voor zonnepanelen en laadpalen. Maar ook voor voordelige energiecontracten. 

Gerrit Aafjes vertelt hier later meer over. 

• Nieuwe leden: we blijven constant op zoek naar nieuwe leden om op deze manier onze 

mogelijkheden te vergroten en te kunnen spreken namens alle ondernemers in het gebied. 

Maar ook de bestaande leden zijn afgelopen jaar voor een groot deel benaderd en bezocht. 

• Gebiedsgericht: We hebben vorig jaar enkele keren onze visie met de Zaanse Raad in diverse 

gremia gedeeld. Dit heeft geresulteerd bijvoorbeeld in een motie betreffende de 

ontwikkeling in de Achtersluispolder en een sterke inbreng bij de Balkenhaven. Met name 

onze economische kracht zal meer naar voren komen. Er zijn met meerdere politieke 

partijen gesprekken gevoerd en onze belangen zijn over het voetlicht gebracht. We hebben 

experts gevraagd ons te voeden met hun visie wat betreft de ASP en worden nu ook 

landelijk gevraagd om onze ervaringen te delen.  

• Speerpunten 2022 vastgesteld:  

• Kwaliteit van ons gebied: we werken er hard aan om het gebied schoon, heel en 

veilig te houden. Dat is een uitdaging en daarom zoeken we ook op verschillende 

manieren naar mogelijkheden om dit op te pakken. 

• Duurzaamheid en circulariteit  

• Werkgelegenheid 

• De werkgroepen werken hard om de speerpunten op te pakken. Onderstaand vind je de 

verslagen van de werkgroepen: 

• Communicatie en evenementen: lees hier het verslag 

• Keurmerk Veilig Ondernemen – Kwaliteit en Infrastructuur: Lees hier het verslag 

• Duurzaamheid/circulariteit: Lees hier het verlag 

• Transformatie Achtersluispolder: lees hier het verslag 

 

https://ovzz.nl/werkgroep-communicatie-evenementen
https://ovzz.nl/werkgroep-ki
https://ovzz.nl/werkgroep-duurzaamheid
https://ovzz.nl/werkgroep-transformatie-achtersluispolder
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Verder hebben we in 2021: 

• Een samenwerking met Saenz vormgegeven en ingezet; 

• 10 nieuwe leden geworven; 

• Speerpunten 2022 vastgesteld: Kwaliteit van ons gebied, duurzaamheid en circulariteit 

en werkgelegenheid, gebiedsgericht APS, 

 

Het bestuur bedankt de leden wederom voor hun inzet en tijd die zij aan de werkgroepen 

besteden. 

Toch kunnen we extra kracht gebruiken! Voor onze werkgroepen zijn er enkele vacatures, zoals 

voor de werkgroep duurzaamheid en de transformatie Achtersluispolder. Informatie hierover 

kun je opvragen via info@ovzz.nl.  

 

Financiën 

Financieel verslag 2021 

Penningmeester Lars van Wijngaarden bedankt VANDERLAANGROEP voor het opstellen van de 

jaarcijfers.  

 

Afgelopen jaar hebben we ons aan de begroting gehouden en zijn er geen aanvullende kosten 

gemaakt. De financiële positie van OVZZ is prima.  

 

Petra Moen van IFO en Frank Bakker van INMEBA hebben de financiële stukken bekeken. Zij 

hebben alle facturen, bankafschriften en het jaarverslag bekeken en hebben enkele vragen 

gesteld. Deze vragen zijn direct en naar tevredenheid beantwoord. Petra en Frank hebben de 

dechargeverklaring ondertekend en hiermee het bestuur decharge verleend. We bedanken 

Petra en Frank voor de controle. Voor 2022 zal Petra aftreden in de commissie en heeft Pieter 

Rem van Dynova Subsidieadvies aangeboden Petra op te volgen. 

 

Begroting 2022 

Lars van Wijngaarden presenteert de begroting 2022. Deze begroting is tijdens de ALV van 17 

januari 2022 al goedgekeurd door de leden en er zijn nu ook geen aanvullende vragen op de 

begroting.  

 

Bestuurssamenstelling: 

Tijdens de ALV van 17 januari 2022 is akkoord gegeven op de aanstelling van een betaalde 

directeur. Herm Nieste is aangetreden als voorzitter. Na een sollicitatieprocedure is Rob Smits 

aangenomen als directeur. De samenstellingen van de werkgroepen zijn afgelopen jaar constant 

gebleven. Voor de werkgroep Duurzaamheid is een vacature open. Ook de werkgroep Transitie 

Achtersluispolder kan ondersteuning gebruiken. Informatie of aanmelden kan via info@ovzz.nl. 

 

mailto:info@ovzz.nl
mailto:info@ovzz.nl
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Penningmeester Lars van Wijngaarden zal de komende maanden Pieter Kok inwerken voor de 

functie van het penningmeesterschap. Lars zal een stap terug doen. 

 

Heeft u interesse in een functie in het bestuur of in 1 van de werkgroepen? U bent van harte 

welkom! 

 

5. Duurzaamheid en circulariteit 

Gerrit Aafjes, voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid, vertelt meer over wat de werkgroep 

behaald heeft afgelopen jaar en welke belangrijke zaken er komend jaar opgepakt worden. 

Klimaat- en Co2-neutraal, ecologische voetafdruk of footprint, duurzaam ondernemen voor de 

circulaire economie… Je hoort niet anders. Maar dat is niet voor niets. Duurzaamheid; we 

moeten er écht iets mee. De werkgroep pakt verschillende projecten op om ondernemers de 

mogelijkheid te bieden duurzaam te ondernemen. Daar waar dat eerder niet voldoende van de 

grond kwam, kunnen we trots zeggen dat het dit keer écht iets kunnen betekenen. 

Zo zijn wij een samenwerking gestart met de lokale energie-coöperatie SAENZ. SAENZ helpt ons 

met verschillende duurzaamheidsprojecten.  

We hebben een subsidie ontvangen van 150.000 euro voor de gebieden Achtersluispolder, 

Westerspoor en Zuiderhout voor de aanschaf van zonnepanelen en laadpalen. Deze subsidie 

gaat snel! Wil je er dus aanspraak op kunnen maken, laat het ons snel weten! 

50 euro subsidie per zonnepaneel 

Deze subsidie wordt 1-op-1 ingezet voor het gebruik van zonnepanelen door de ondernemers. 

Hierdoor krijgen de ondernemers per zonnepaneel 50 euro subsidie! Lees hier meer–>  

300 euro subsidie voor laadpalen 

Deze subsidie wordt ook in gezet voor de aanschaf van laadpalen. Hiervoor geldt een bedrag van 

300 per enkele en 600 per dubbele laadpaal. 

Lees hier meer–> 

Energie prijs door het dak, kies voor collectieve inkoop  

Het gezamenlijk inkopen van elektra en gas is de kerntaak van SAENZ . Voor het jaar 2022 is al in 

2020 ingekocht en de tarieven zijn ten opzichte van de huidige marktprijzen dus zeer gunstig. 

Dus is je contract bijna afgelopen? Laat een vergelijking maken door SAENZ! Lees hier meer–> 

Onze agenda voor 2022 

• Loket functie, stel uw vragen deel uw wensen 

• Collectieve energie inkoop via SAENZ 

• Ondersteuning Zon op daken en Laadinrichtingen 

https://www.saenz.nu/
https://ovzz.nl/50-euro-vergoeding-per-zonnepaneel
https://ovzz.nl/300-euro-vergoeding-per-laadpaal
https://ovzz.nl/energiecontract
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• Begeleiding subsidie aanvragen duurzaamheidsprojecten  

• Label C: Gebouwen die voor meer dan 50% uit kantoorfunctie bestaan, waarbij de 

kantoorfunctie minimaal 100m² beslaat, dienen vanaf 2023 verplicht voorzien te zijn van 

een energielabel C (maximaal 225 kWh/m²/jaar). Samen met de gemeente zijn we aan 

het bepalen hoe we dit met onze leden kunnen oppakken. 

• Per 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing ingegaan. We zijn bezig te 

bepalen wat wij kunnen betekenen voor de ondernemers hierin. 

• Van het gas af in 2040: Dat gaat alleen lukken als wij het collectief aanpakken en 

oppakken, samenwerking tussen ondernemers en overheid is hier geboden. Wij staan 

klaar om onze leden te informeren en waar nodig te begeleiden.   

6. Afsluiting 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De vergadering wordt gesloten om 18.00 uur. We willen 

nogmaals Winnubst Grafische Afwerking bedanken voor de gastvrijheid. We hebben de avond 

afgesloten met een heerlijk buffet van Lust Catering en een gezellige borrel. 

 

 

T. Mol 14 april 2022 

 

Bestuur  

Dhr. H. Nieste      Dhr. V. van Vliet 

 

    

 

Dhr. L. van Wijngaarden     Dhr. P. Zonneveld 

 

 

 

Dhr. T. Günther      Dhr. G. Aafjes 

 

 

 


