
                                     Jaarvergadering ZakenNet Nederland 
                    Datum: 30-01-2023 / Tijd: 19.00 uur     RUIM Hardenberg 

 

Aanwezig waren: Ton Soons, William Hekman, Arjan Willems, Cor Heijblom, Henk Haandrikman, 
Guido Hansman, Bert Huisjes, Peter Spit, Serge Siebelt, Martin Eggengoor, Dianne de Goeijen, Rick 
Zielman, Marco Potgieter, Danielle Eggengoor, Martine Nieuwlaar, Willem jan Alders, Arthur Enklaar, 
Auke Lenstra, Joran Lars Busscher + collega. 

 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering. En meldt dat we weer een voltallig bestuur hebben. Cor Heijblom is 
algemeen bestuurslid. 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 
- Er zijn geen ingekomen stukken 

 
3. Notulen vorige vergadering 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

4. Bestuursleden aan het woord (terugblik 2022) 

Henk Haandrikman: We hebben afgelopen jaar een Netwerk Event georganiseerd wat zeer goed is 
ontvangen. Dit was een succes om zo maar te noemen. We zit er een kanttekening aan het 
doorgeven van aanmeldingen. Er is een duidelijke vraag gesteld om je aan te melden via de website, 
maar dat werd in sommige gevallen te laat of zelfs niet gedaan. Bepaalde leden meldden zich 
mondeling aan en dat is niet gewenst. I.v.m. de catering is het wenselijk om je op tijd aan te melden 
en via de gewenste kanalen. 

Serge Siebelt merkte op dat men in Zwolle niet heel blij was, omdat zij een netwerk hebben en 
daarbinnen het event geregeld wilden zien. En dat Zwolle dit zelf graag wilden regelen. Dit werd in 
het verleden altijd, gerouleerd, door de afdelingen verzorgd. 

Antwoord: Er is altijd 1 Event dat wordt georganiseerd door het bestuur. In het verleden waren er 2 
events (1 in het voorjaar en 1 in het najaar), maar de opkomst werd minder, dus is dit uiteindelijk 
naar 1 event gegaan. Er zal in de toekomst weer naar gekeken worden om de afdelingen de events te 
laten organiseren. 

William Hekman: De trainingen die zijn gegeven op locatie bij iedere afdelingen is een goede zet 
geweest. Zeer positieve reacties. Dit zal in 2023 worden voortgezet door elk kwartaal een training te 
organiseren. De nieuwe ledentraining zal in alle waarschijnlijkheid digitaal gaan plaatsvinden. 

Arjan Willems: Almelo is gestopt. Men heeft opgezegd tijdens corona. De bedoeling was om 
ZakenNet te gaan voortzetten met ABC netwerk, maar dan 2x per maand. Maar dit is eigenlijk 
meteen uitgelopen op een viasco. Ze wilden verder onder een andere naam, maar dan eens per 
maand bij elkaar en eens per maand een bedrijfsbezoek of borrel. 

Martin Eggengoor vraagt: is er wel een goed plan geweest? 
Antwoord: Almelo was altijd al een lastige club. Online vergaderen vond men niets. Diverse 



activiteiten geprobeerd. Maar telkens was het trekken aan een dood paard. De meeste mensen wilde 
eens per 2 weken bij elkaar komen. 

Cor Heijblom: Zwolle is van 25 leden voor de coronacrisis naar 12 leden na de corona crisis gegaan. 
Er is met name gestuurd op commitment. 

Er was een bezoekersdag in november gepland. Daarop zijn geen nieuwe leden aangesteld. En in 
maart is er nogmaals bezoekersdag geweesten toen zijn ze weer gegroeid naar 17 personen. 
Er zijn ambities om het dubbele aantal leden te krijgen. 

Ton Soons: Er zit meer in ZakenNet dan dat er werkelijk uitkomt. Afdelingen moeten de ruimte 
hebben om de ochtend in te vullen naar eigen inzicht. We willen wel dan ZakenNet eenduidig wordt 
uitgedragen. Dit zal straks ook terugkomen in de nieuwe huisstijl. 

5. Update per afdeling 

Emmen: Willem jan Alders is de nieuwe voorzitter en meldt dat ze met 11 leden een stabiele maar 
actieve groep zijn. Er zijn duidelijke afspraken en er wordt jaarlijks een nieuwe voorzitter aangesteld. 
Ze hebben ambitie om te groeien naar 20 leden, maar het gaat moeizaam. Ze willen netwerkborrels 
en gastendagen gaan organiseren. 

Hardenberg: Martin Eggengoor is als voorzitter aangesteld om de groep weer nieuw leven in te 
blazen. Hij meldt dat er doelen binnen de groep worden gesteld door middel van een target lijst. 
Iedereen geeft op hoeveel aanbevelingen ze dit jaar denken te kunnen geven. Bovendien wordt de 
omzet inzichtelijk gemaakt.  

De omzet was het afgelopen jaar €145.000,-, maar Martin is ervan overtuigd dat dit veel meer moet 
zijn, omdat nog niet iedereen de omzet heeft ingevuld. De teller staat momenteel op €16.000,- 

Hardenberg is gegroeid van 12-13 leden naar 20 leden. Er wordt alles op alles gezet om dit jaar naar 
25 leden te groeien. 

Martin is trots op: 90% voor 7.00 uur aanwezig. Er worden kennissessies en lezingen gegeven die 
voor meer kwaliteit in de groep zorgen. Bovendien is het heel positief geweest om bij elkaar in de 
keuken te kijken. Zo is Emmen ook al op bezoek geweest die op hun beurt erg positief over 
Hardenberg waren.  

Omzet doel voor 2023 is €200.000,- 

Zwolle: Serge Siebelt (voorzitter) geeft aan te sturen op commitment. Ze zijn iets strenger naar de 
leden gaan kijken. Ze hebben aan de leden duidelijk de vraag gesteld wat zij voor de groep kunnen en 
willen betekenen. Regelmatig zijn er gastenochtenden gehouden wat per ochtend zo’n 2-3 leden 
hebben opgeleverd. 

Martin Eggengoor gaat graag een uitdaging aan (Hardenberg vs. Emmen) en stelt het volgende voor; 
Wie het eerst 25 leden heeft ontvangt de andere groep op een ochtend.  

De omzet binnen Emmen was €215.000,- in het afgelopen jaar. Nu staat de teller op €15.000,- 

Serge is vooral trots op dat de functies binnen de groep snel kunnen worden vervuld. Dit laat zien dat 
de commitment binnen de groep z’n vruchten begint af te werpen. 

Wat willen ze verbeteren?: Meer kennissessies, want omzet is niet altijd het belangrijkste. 

 



6. Jaarcijfers 2022 en Begroting 2023 

Arjan Willems presenteert de cijfers. Hierin komt onder andere naar voren dat de huisstijl is begroot. 
Dat er jaarlijks een verlies is en blijft, maar dat er nog steeds geld in kas zit namelijk: €16.319,00.  

We willen groeien met de organisatie, hierdoor is een verhoging van de contributie noodzakelijk.  

Serge Siebelt stelt voor om de gelden voor de goede doelen wordt besteed aan extra marketing. 
Bovendien is de domeinnaam zakennet.nl te koop en is verstandig om die aan te schaffen. Na 
stemming van de leden is hier een goedkeuring opgegeven. 

Joran Lars Busscher wil graag meer uitleg over de contributieverhoging en de ondersteuning 
afdelingen / reclame en promotie. Ton geeft aan hier gehoor aan te geven om de begroting extra aan 
te vullen. 

Na stemming van de leden is een goedkeuring gegeven op de contributie verhoging van €50,00 per 
jaar. 

De kascommissie (Guido Hansman en Ben Heijmans) heeft de boekhouding over 2022  gecontroleerd 
en tijdens de vergadering hiervan verslag uitgebracht en voorgesteld decharge te verlenen. Middels 
instemmend applaus hebben alle aanwezigen daarmee ingestemd waardoor decharge is verleend 
aan het gehele bestuur. 

Guido Hansman zal komend jaar vervangen worden door Joran Lars Busscher en tezamen met Ben 
Heijmans de kascontrole over 2023 uitvoeren. 

7. Bestuurswisseling 

Cor Heijblom wordt verwelkomd als nieuw algemeen bestuurslid. 

8. Rondvraag 

Geen 

9. Afsluiting + datum volgende jaarvergadering vaststellen (2024) 

Volgende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 29 januari 2024. 

10. Presentatie huisstijl 

Henk presenteert de nieuwe huisstijl en geeft aan dat de volgende bedrijven hieraan meewerken: 

- Rootz Media 
- Kracht Internet Marketing 
- VA Communication by Design 
- Peat Digital 

 

 

 


