Verslag jaarvergadering HOC d.d. 15-4-2021
Aanwezig
Afwezig met afbericht
Verslaglegging

: Zie bijlage
: Zie bijlage
: Evelien Loomans

1. Opening
Voorzitter Jan Rosier heet de aanwezigen, mede namens de overige
bestuursleden, welkom. Hij benoemt onze sponsors en stelt de bestuursleden voor.
2. Notulen 2020
Door de coronamaatregelen is er in 2020 geen fysieke ALV gehouden en zijn er
geen notulen opgesteld. Wel is aan alle leden per e-mail een pdf verstuurd waarin
het bestuur verslaglegging heeft gedaan. Daarover zijn geen vragen
binnengekomen. Er zijn dus geen notulen die ter goedkeuring kunnen worden
voorgelegd.
3. Mededelingen
Voor de periode tot aan de zomervakantie zijn nog geen activiteiten vastgesteld.
Als het echt verantwoord is kunnen we de zomerborrel op 2 juli houden.
Op 27-8 hebben we een optie voor het golftoernooi.
Over de periode na de zomervakantie zullen we in een later stadium besluiten wat
mogelijk, wenselijk en haalbaar is.
Geïnteresseerden voor een offline/online bedrijfsbezoek kunnen zich bij het secretariaat
melden.
4. Bestuurssamenstelling
Statutair gezien zou Paul Moerkamp zijn bestuursfunctie in 2020 hebben moeten
neerleggen. Vanwege de coronaperikelen is hij bereid gevonden de functie nog
enige tijd te vervullen.
5. Bestuur verslag 2020
We waren het jaar vol goede moed gestart. Tijdens onze nieuwjaarsreceptie is een
verandering in ambities aangekondigd. Het was inderdaad een jaar vol
veranderingen, maar niet zoals bedacht. Vanaf half maart werden de
coronamaatregelen ingevoerd, waarna het bestuur besloot de nieuwe plannen
tijdelijk te bevriezen en veel activiteiten op te schorten.
Wat er wel heeft plaatsgevonden aan netwerkbijeenkomsten zijn:
De nieuwjaarsreceptie
Sessie met Arthur Helling over de Economische Visie
Golftoernooi
Bedrijfsbezoek bij De Eekhoorn

Wat hebben we aan belangenbehartiging gedaan:
• Controle op de uitvoering van Parkmanagement
• Onderhouden keurmerk Veilig Ondernemen op de bedrijventerreinen
• Reclamebelasting; initiëren acties door HOF + publiceren in WFZ voor uitleg en
draagvlak
• Warenhuis Hoorn aanmoedigen en indien mogelijk helpen/promoten
• Start structureel overleg economische zaken gemeente Hoorn
• Inhoud geven aan de lokale economisch agenda voor Hoorn
• Start gezamenlijke regionale agenda WBG
• Betrokken denktank Poort van Hoorn
• Samen met OSH in stand houden Hoorn Marketing + doorstart plan ontwikkeld
• Opgekomen voor ondernemers op Nieuwe Steen inzake parkeervraagstuk
• Betrokkenheid plannen Gildeweg
6. Financieel verslag 2020
De jaarcijfers over 2020 tonen een positief resultaat. Vanwege Corona hebben veel
evementen en netwerkbijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden en zijn de uitgaven
beperkt gebleven.
Qua opbrengsten zijn de contributies redelijk doorgelopen. Voor de leden die te kampen
hebben (gehad) met betalingsproblemen hebben we gezamenlijk gezocht naar
oplossingen.
Uitkomst:
• De vergadering keurt de jaarcijfers goed; en
• De vergadering verleent het HOC-bestuur decharge.
7. Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Martin van der Graaf en Tsjang Ye.
Beiden hebben na controle de boeken goedgekeurd. Hartelijk dank voor
de kritische controle.
De kascontrolecommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Tsjang Ye en
Robert van Wessel.
8. Jaarplan 2021
1. De ambities worden vormgeven; we versterken het ondernemersklimaat in Hoorn
en omgeving
a. Opzetten projectgroepen (communicatie, onderwijs, advies, bedrijventerreinen)
b. Meer samenwerken met onze leden
c. Meer concreet ledenvoordeel realiseren
d. Actieve ledenwerving
2. Inspireren, vinger aan de pols, kennisdelen
a. Meer samenwerken met instanties, WBG e.d.
b. Voortzetting reclamebelasting
c. Poort van Hoorn; bereik en parkeren + plannen
d. Toezicht op mogelijke toename verkeersdrukte door plannen Rozenbuurt
3. Netwerken: Activiteiten 2021
a. Zomerborrel afhankelijk van situatie
b. 27-8 optie golfbaan voor golftoernooi

c. Afhankelijk van coronamaatregelen worden andere activiteiten uitgerold.

9. Begroting 2021
Ten aanzien van de begroting voor 2021 wordt door het bestuur voorgesteld het
positieve resultaat over 2020 “terug te geven” aan de leden door middel van een
korting op de contributie voor 2021. In die zin is het voorstel aan de leden om de
contributie van de HOC voor het jaar 2021 aldus te verminderen met € 50.
Dit voorstel wordt door de vergadering akkoord bevonden.
Nb. Inmiddels is bekend dat de WBG heeft besloten haar contributie ongewijzigd te
laten, zodat hierin geen verandering optreedt.
In de begroting is een bedrag meegenomen voor de projectgroepen en de opstart
daarvan. Dit zorgt voor een geprognosticeerd negatief resultaat in 2021 hetgeen we
qua eigen vermogen echter gemakkelijk kunnen opvangen.
10. Ontwikkelingen
a. Paul Moerkamp geeft de stand van zaken weer op de bedrijventerreinen in Hoorn.
De HOC houdt de vinger duidelijk aan de pols.
b. Pieter Plas legt uit hoe de structuur van de ECWF (Energie Combinatie WestFriesland) in elkaar zit.
c. Sjon de Lange vertelt, gezien vanuit zijn functie als bestuurder namens de HOC in
de SEWF, de ontwikkelingen binnen het nieuwe Westfriese collectief.
11. Rondvraag
a.
Geeft de WBG ook “coronakorting” op de contributie? Op 22 april is de ALV
van de WBG waarin dit besproken wordt.
b.
Er zijn bedrijven die tussen wal en schip vallen met de hulp bij corona. De
WBG zet zich hiervoor in en verzoekt leden zich bij hen te melden.
11. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor het bijwonen van de vergadering, maar vooral worden
de leden bedankt dat zij lid zijn gebleven, ondanks alle beperkingen van het
afgelopen jaar.
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