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Voorwoord
In 2016 is de economie verder verbeterd en is Nederland uit de crisis
geraakt. Met veel bedrijven gaat het beter en ook de werkloosheid is
gedaald. Ons ledental is licht gegroeid van 286 per 1 januari 2016 naar
302 per 1 januari 2017. Wij zijn daar verheugd over en hopen dat deze
trend zich dit jaar nog sterker doorzet.

In 2016 zijn wij persoonlijk en bestuurlijk zeer geraakt

Met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor elk

door het plotselinge overlijden in september van onze

van de terreinen kunnen de ondernemers rekenen

secretaris Martin Jager. Wij hebben in hem een zeer

op een goed onderhouden en veilig bedrijventerrein,

betrokken en actief bestuurslid verloren. Wij bewaren

waardoor zij minder kosten hebben en de waarde van

goede herinneringen aan hem als bestuurslid maar

hun vastgoed in stand blijft.

ook als een warme en humorvolle persoonlijkheid.
Tot slot: Onder het motto van ‘Samen ondernemen’
Het is en blijft belangrijk dat ondernemers op de

hadden wij als focus voor 2016 twee thema’s gekozen:

bedrijventerreinen collectief hun mening laten horen
over bedreigingen, kansen en verbeteringen van



het economisch klimaat in Hoorn. In 2016 is met
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input van de HOC en Parkmanagement Hoorn de
evaluatie van het Lokaal Ondernemersfonds en de

Rondom deze thema’s hebben wij in 2016 een scala

reclameheffing in de gemeenteraad besproken. Met

aan activiteiten en evenementen georganiseerd. In

een enkele wijziging heeft de Raad zich geschaard

2017 handhaven wij deze thema’s en richten ons

achter de aanbevelingen. Voorts gaan de gemeente

daarbij ook op jonge en startende ondernemers om zo

en het LOF in 2017 gezamenlijk onderzoeken of en

meer leden aan ons te binden.

zo ja in welk opzicht de financiële grondslag voor het
Ondernemersfonds kan worden gewijzigd. Unaniem

Namens het bestuur,

was de Raad met de ondernemers van mening dat de

Nelleke Huisman

activiteiten die met het fonds worden ondersteund in

Voorzitter

stand moeten blijven.
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Secretarieel verslag
Het jaar 2016 is een jaar van verdere economische groei geweest.
De HOC heeft naast succesvolle bestaande en lopende initiatieven en
projecten ingezet op nieuwe activiteiten zoals Jong HOC, de College
Tour en het Broodje bij de Buren.

In 2016 heeft het bestuur van de HOC zich beziggehouden met de volgende thema’s/ onderwerpen:
• Keurmerk Veilig Ondernemen voor al onze
terreinen
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
gemeente Hoorn
• De economische speerpunten voor ‘NoordHolland boven Amsterdam’
• Aanpak Maelsonstraat: planning, bereikbaarheid

• Hoornse Ondernemers Federatie (HOF):
In 2016 hebben onze vertegenwoordigers in dit
samenwerkingsverband van ondernemers in
Hoorn overleg gevoerd met de gemeente over
de aanbevelingen vanuit de evaluatie van het
Lokaal Ondernemers Fonds.
• Ook hebben wij onze goedkeuring verleend aan
de begrotingen en jaarrekeningen van WBG en
HOF/LOF.

en verkeersmaatregelen
• Subsidiemogelijkheden voor verbetering van de

Vanuit het bestuur van de HOC hebben onze

beeldkwaliteit op de terreinen HN80,

vertegenwoordigers deelgenomen aan het bestuur

De Oude Veiling en Gildenweg

van Parkmanagement Hoorn (PMH). Financieel is

• De organisatie van onze activiteiten

het mogelijk gebleken alle geplande activiteiten uit te
voeren en een positief resultaat te behalen, uitgaande

Deze thema’s zijn niet alleen een onderwerp voor

van een juiste prognose door de gemeente van de

de HOC maar ook voor andere partijen in de regio

opbrengsten van de reclameheffing.

waarmee wordt samengewerkt:
• Gemeente Hoorn: In 2016 is tweemaal
overleg geweest met de wethouders en

(Keurmerk veilig Ondernemen). Na de succesvolle

betrokken ambtenaren waarin de hiervoor

hercertificering van HN80, Westfrisia en De

genoemde (en andere thema’s) de revue zijn

Oude Veiling is gestart met de voorbereidende

gepasseerd. Naast dit overleg is ook regelmatig

werkzaamheden voor de hercertificering van de

rechtstreeks contact geweest met ambtenaren

overige terreinen. Ook zijn in het vierde kwartaal

ondermeer over inkoop en aanbesteding en

de nodige schouwrondes gehouden, waaraan naast

over de aanpak Maelsonstraat.

onze terreinvertegenwoordigers ook ondernemers

• Westfriese Bedrijvengroep (WBG): Via onze

en vertegenwoordigers van politie en gemeente

vertegenwoordigers in het dagelijks en

hebben deelgenomen. In 2016 zijn alle camera’s op

algemeen bestuur hebben wij in 2016 actief

HN80 vervangen en is gestart met de vervanging van

meegewerkt aan een wijziging van de structuur

camera’s en verbindingen op Westfrisia en De Oude

en verdere professionalisering van de WBG.

Veiling. De nieuwe camera’s maken het mogelijk

Dat heeft geleid tot aanstelling van een

dat in geval van incidenten sneller kan worden

verenigingsmanager, tot een nieuw bestuur

opgetreden en beter zichtbaar wordt wie mogelijke

en een nieuwe onafhankelijke voorzitter.

daders zijn.

Beleidsmatig hebben wij ons ingezet
voor concretisering van de Economische
Agenda van Holland boven Amsterdam en
van West-Friesland.
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In 2016 is wederom aandacht besteed aan KVO

.
Om de kosten van onze activiteiten te dekken hebben

In 2016 hebben wij een aantal nieuwe activiteiten

wij wederom kunnen rekenen op een aantal partners,

ontwikkeld. Zo hebben wij in oktober 2016 bij SG

die ons financieel hebben ondersteund. In 2016 zijn

Newton een College Tour gehouden. Gespreksleider

de volgende bedrijven sponsoren geweest: Van

Wiljan Loomans heeft een aantal bekende Hoornse

Overbeek Makelaars, Beerepoot Automatisering,

en Westfriese ondernemers geïnterviewd over

Herling Strijdhorst, Securitas Beveiliging, RABO bank

hun successen en hun falen met tips voor collega

en Deloitte Accountants. Wij zijn hen zeer erkentelijk

ondernemers. De organisatie was in handen van

voor hun ondersteuning en betrokkenheid.

Petra Hagemeijer, Menno Klaarmond en Pieter Plas.
Ook was bij Corda Banket het eerste zg ‘Broodje

Het bestuur zoekt naast de algemene sponsoring

bij de Buren’, een idee van Helen van Wessel.

in sommige gevallen ook naar sponsoring voor

Hiermee wil de HOC ondernemers in de gelegenheid

specifieke activiteiten/projecten. Dit komt vaak

stellen om hun buren op het bedrijventerrein te

voort uit de situatie dat het een bijzonder belang of

leren kennen. Tot slot is Jong HOC in 2016 van

doelgroep betreft.

start gegaan om aantrekkelijke activiteiten en
netwerkbijeenkomsten te organiseren voor jonge

In 2016 zijn een tweetal nieuwe leden tot ons bestuur

en startende ondernemers. Helaas moesten wij

toegetreden: Frank Bakker, Ondernemerscoach.pro

het jaarlijkse golftoernooi vanwege gebrek aan

& TheChangemakers, en Pieter Plas van Beerepoot

belangstelling schrappen.

Automatisering. Beiden zijn meteen actief geworden:
Frank als penningmeester en Pieter als organisator

In 2017 zullen wij afscheid nemen van de

van Jong HOC (samen met Jolijn Herling) en als

bestuursleden Menno Klaarmond, Corien Jonker en

organisator van de College Tour.

Nelleke Huisman. Verder stellen wij voor om Sjon
de Lange, Polytechniek, als nieuw bestuurslid te

De bestuursleden zijn in 2016 regelmatig

verwelkomen.

bijeengekomen (gemiddeld 1- 2 keer per maand)
om de (voortgang van de) activiteiten te plannen, te

Alles wat wij doen staat in het kader van een

bespreken en op te volgen. De overlegstructuren

verbetering van het economische klimaat en

zorgen voor een grote betrokkenheid waarbij de

omstandigheden voor het (onderling) zaken doen in

uitwisseling van informatie een belangrijk element

Hoorn (en omgeving).

is. De belangrijkste aspecten voor het bestuur zijn
en blijven de communicatie en contacten met de
leden want daar doen wij het tenslotte voor. Ook

De HOC is er voor u en samenwerken
maakt samen sterk.

in de toekomst vragen wij u ons te voorzien van
(input over) onderwerpen die voor u en andere

Corien Jonker, secretaris

ondernemers van belang zijn. Dit kan persoonlijk
maar ook via de mail en telefoon.
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Activiteitenplan 2017
Het bestuur van de HOC streeft er naar
dat de ondernemers samen uitmaken wat
de HOC voor ze doet. We nodigen onze
leden uit om mee te praten en mee te
denken, b.v. in een commissie of bij de
organisatie van een evenement. Samen
staan we sterker. Daar draait het om.

Ons motto:

Daarom zorgen wij in 2017 opnieuw voor:

In 2017 zijn de volgende ondernemingen onze

‘Samen ondernemen’

partners, die ons financieel ondersteunen:
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De HOC is dé vereniging voor én van ondernemers
in Hoorn.
Wij geven ondernemers de ruimte, zijn spreekbuis

Beerepoot Automatisering
Deloitte Accountants
Securitas Beveiliging
Van Overbeek Makelaars
Rabobank
Herling Strijdhorst Bezorging

voor de gezamenlijke belangen en geven informatie
over ontwikkelingen in Hoorn en de regio.

Tot slot zullen wij in 2017 extra aandacht schenken
aan onze communicatie via flyers, facebook, twitter,

In 2017 organiseren wij de volgende activiteiten:

nieuwsbrieven e.d. Vooral via Facebook zullen we

•

Vier bedrijfsbezoeken en lunchbijeenkomsten

laten zien wat we doen en hoe u kunt bijdragen aan

•

Vier netwerkbijeenkomsten

het succes van de HOC.

•

Een groot evenement

•

De Ducktour

•

Het Broodje bij de Buren

•

Business borrels

•

Een ontmoeting met de politieke partijen in
Hoorn, ter voorbereiding op de verkiezingen in
2018; dat doen wij samen met de HOF

•

Een bijeenkomst voor jonge ondernemers

•

HOC café

Al deze activiteiten worden georganiseerd door onze
bestuursleden samen met een aantal actieve leden
en ondersteund door ons secretariaat. Dat doen wij
allemaal op vrijwillige basis naast onze professionele
bezigheden als ondernemer. Waar nodig en waar
mogelijk zijn wij op zoek naar actieve leden, die mede
vorm willen geven aan onze activiteiten.

Het bestuur
van de HOC
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Samenstelling bestuur,
projectgroepen en vertegenwoordigers
Het bestuur van de HOC vanaf mei 2017
Jan Rosier en Pieter Plas - gedeeld interim-voorzitterschap
Frank Bakker

- penningmeester/terreinvertegenwoordiger Nieuwe Steen

Joke Herling

- secretaris/terreinvertegenwoordiger De Oude Veiling en Westfrisia

Sjon de Lange

- bestuurslid

Helen van Wessel

- bestuurslid

Paul Moerkamp

- bestuurslid/terreinvertegenwoordiger HN80 en Gildenweg

Het HOC bestuur is vertegenwoordigd in:
Het AB van de WBG
De Stichting Parkmanagement Hoorn
Het AB en DB van het HOF
Het AB van het LOF
Het overleg met de gemeente

Projectgroepen en commissies binnen de HOC:
Commissie Communicatie: Helen van Wessel en Joke Herling
Commissie Social Media: Jan Rosier, Helen van Wessel en Pieter Plas
Partnercommissie: Joke Herling, Alien Alberts en Evelien Loomans
Commissie bedrijfsbezoeken: Paul Moerkamp en Sjon de Lange
Commissie evenementen: per evenement wisselende samenstelling
Commissie Jonge Ondernemers: Jolijn Herling, Pieter Plas
Projectgroep KVO: Buiten de deelnemers van de politie, brandweer, Parkmanagement en gemeente ook namens
de ondernemers van de terreinen voor HN80: Paul Moerkamp, Jan Piet Has, Rob Evenboer en Siem Dam.
Voor De Oude Veiling: Alien Alberts, Robert Dokter, Joke Herling, Bart van Silfhout en Fabian Hoogland.
Voor Nieuwe Steen/Maelsonstraat/Van Dedemstraat/Geldelozeweg/Gildenweg: Hans Barten, Peter Bootsman,
Els van der Lubbe, Judith Grippeling, Pieter Plas en Corien Jonker.
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Financieel verslag 2015
en begroting 2016
Baten en Lasten ()

resultaat 2016

begroting 2016

begroting 2017

40.445

40.600

41.440

12.818

12.818

13.200

53.264

53.418

54.640

1.351
3.400
188
22.800
2.832
1.262
689
3.718
37
4.058

750
5.000
500
22.800
4.500
750
750
2.000
2.500
-125
500

1.500
2.500
250
23.256
1.600
1.250
750
2.000
2.500
150
1.000

3.625
7.837
2.735
1.355
2.179
980

3.500
5.000
2.000
2.500
2.000
1.500

3.000
7.000
2.250
5.000
2.250
1.250

59.046

56.425

57.506

-5.782

-3.007

-2.866

Baten

Contributie
Sponsoropbrengsten

Lasten

Marketingkosten incl website
Kosten communicatieplan
Overige verzendkosten c.q. eigen mailingen
Secretariaats/administratiekosten
Bestuurskosten/representatiekosten
Infobijeenkomsten
Drukwerk
Bijdrage HOF
Kosten bedrijventerreinen
Rente- en bankkosten
Overige/onvoorzien
Evenementen:
Nieuwjaarsreceptie
Groot evenement
Jaarvergadering
Golftoernooi / Ducktour
Zomerborrel
Herfsthappening

Resultaat

Balans per 31 december 2016
Bezittingen

Debiteuren
Overige vorderingen en vooruitbet bedragen
BTW
Liquide middelen

36
111
1.972
75.732

Totaal

77.852

Schulden

Nog te betalen kosten en reserveringen
Nog te betalen crediteuren
Nog te besteden Project Revitalisering DOV
Totaal

11.513
4.864
13.983
30.360

Kapitaal
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Saldo begin boekjaar
Resutaat boekjaar
Saldo einde boekjaar

53.274
-5.782
47.492

Totaal

77.852

.

Toelichting financieel
jaarverslag 2016
Het boekjaar 2016 is afgesloten met een negatief

Toelichting begroting 2017

resultaat van € 5.782 (2015: € 4.360) tegen een

Voor het boekjaar 2017 zal in de jaarvergadering

begroot negatief resultaat van € 3.007.

worden voorgesteld de contributie wederom
ongewijzigd te laten op € 140 per jaar. De contributie

Vergelijking van het werkelijke resultaat met

is net als andere jaren exclusief BTW en de bijdrage

de begroting levert de volgende globale analyse

voor de WBG. Hoewel het beleid van het bestuur is

op van de afwijkingen:

de contributie jaarlijks te indexeren, houdt de HOC
zonder de indexering in 2017 voldoende ruimte om

•	
De contributie-inkomsten zijn uitgekomen
conform de begroting. Het aantal leden is

beleid en activiteiten te continueren en nieuw beleid
te ontwikkelen met een sluitende begroting.

nagenoeg hetzelfde gebleven
•	
De marketingkosten inclusief website zijn

Evenals in 2016 zijn weer een zestal partners

lager uitgekomen. Vorig jaar hebben we flink

bereid gevonden om de HOC in 2017 financieel te

geïnvesteerd in een nieuwe website. De kosten

ondersteunen. Het bestuur wil de partners op deze

voor het onderhoud waren ruim begroot.

plaats hartelijk dank zeggen voor hun bijdrage en

•	
De bijdrage aan het HOF is ondanks een eerdere

steun aan de vereniging.

inschatting op het gelijke niveau van 2015
gehandhaafd.
•	
De kosten voor de evenementen (met name die

Wij zijn voornemens om wederom een groot
evenement te organiseren in 2017.

van de collegetour) zijn hoger uitgevallen; als
bestuur hebben we ervoor gekozen om het grote

Daarnaast zetten we extra in op onze communicatie

evenement van 2015 naar 2016 te verschuiven.

met de leden en op ledenwerving, we willen als

De kosten van de collegetour zijn ook hoger

vereniging weer verder groeien. In de eerste

uitgevallen door het hoge aantal deelnemers.

maanden van 2017 laat het ledenaantal een stijgende

•	
Het golftoernooi vond geen doorgang in verband

trend zien. De begroting sluit met een negatief

met het geringe aantal aanmeldingen, terwijl hier

resultaat van € 2.866. Gezien de gezonde financiële

al wel kosten voor waren gemaakt.

situatie van de vereniging acht het bestuur dit

•	
De incidentele baten en lasten betreffen het

verantwoord.

afboeken van oude vorderingen en de extra
kosten van het project KVO waaraan wij hebben
bijgedragen.
Het resultaat over 2016 wordt van het eigen
vermogen van de vereniging afgeschreven. Na deze
mutatie bedraagt het vermogen van de vereniging
€ 47.492. Zowel de liquiditeit als solvabiliteit is goed
te noemen.
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Bestuursleden
Het bestuur van de HOC vanaf mei 2017

Jan Rosier

Rosier Communicatie

Tel: 0228-530110

Interim-voorzitter

Geldelozeweg 33

jan@rosier.nl

1625 NM HOORN
Pieter Plas

Beerepoot Automatisering

Tel: 0229-768768

Interim-voorzitter, Jong HOC

Dr. C.J.K. van Aalstweg 5

p.plas@bpaz.nl

1625 NV HOORN
Frank Bakker

The ChangMakers

Tel: 06-55734683

Penningmeester,

Zittend 16

frank@thechangemakers.nl

terreinvertegenwoordiger Nieuwe Steen

1617 KS WESTWOUD

Joke Herling

Herling-Strijdhorst

Tel: 0229-212555

Secretaris, terreinvertegenwoordiger

De Oude Veiling 54

joke@herling-strijdhorst.nl

De Oude Veiling/Westfrisia

1689 AC ZWAAG

Helen van Wessel

Van Wessel Tekst & Training

Tel: 06-28107799

AB-lid

Drieboomlaan 146

helenvanwessel@gmail.com

1624 BR HOORN
Paul Moerkamp

Van Overbeek Makelaars

Tel: 0229-271777

AB-lid, terreinvertegenwoordiger HN80

Lepelaar 3a

paul.moerkamp@vanoverbeek.nl

1728 CZ HOORN
Sjon de Lange

Polytechniek BV

Tel: 0228-545454

AB-lid

Koggeweg 63

s.delange@polytechniek.nl

1607 MT HEM

Uitvoerend secretariaat:
Evelien Loomans

Parkmanagement Hoorn BV

Tel: 0229-210706

Secretariaat HOC

info@hochoorn.nl

Postbus 226,
1620 AE HOORN
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Jaaragenda 2017
HOC-activiteiten
Vrijdag

13- 01-2017

17.00 -19.00

Nieuwjaarsreceptie

Donderdag

16- 02-2017

12.00 -14.00

Bedrijfspresentatie Hélène de Bruijn

Vrijdag

10-03-2017

17.00 -19.00

HOC café

Dinsdag

21- 03-2017

07.30 -09.30

Bedrijfspresentatie Van Zwienen

Vrijdag

14-04-2017

17.00 -19.00

HOC café

Donderdag

20-04-2017

17.00 -20.00

Jaarvergadering

Vrijdag

12-05-2017

17.00 -19.00

HOC café

Woensdag

17- 05-2017

17.00 -19.00

Bedrijfspresentatie van Zicht

Vrijdag

23-06-2017

13.30 -20.00

Ducktour

Vrijdag

14- 07-2017

17.00 -19.00

Zomerborrel

Donderdag

28-09-2017

12.00 -14.00

Bedrijfspresentatie Vitasys

Donderdag

19- 10-2017

15.00 -17.30

HOC Evenement

Vrijdag

17- 11-2017

17.00 -20.00

Herfsthappening

HOC-vergaderingen
Elke derde donderdag van de maand, m.u.v. vakantieperiode.

HOC ledenlijst

De actuele ledenlijst van de HOC vindt u op onze website
www.hochoorn.nl - Mutaties en aanmeldingen mogelijk
via website of per mail: info@hochoorn.nl
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tel: 0229-210706

info@hochoorn.nl

Postbus 226

fax: 0229-210149

www.hochoorn.nl

1620 AE HOORN

BTW-nr: NL812279657-B01

IBAN NL38 RABO 0376 8423 34

Foto’s bestuursleden HOC: Hélène de Bruijn. Vormgeving en druk Meco Offset, Zwaag

Secretariaat:

Bezoekadres / secretariaat:
De Oude Veiling 4, Zwaag
Postbus 226 - 1620 AE Hoorn
Tel: 0229 - 21 07 06
info@hochoorn.nl

