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________________________________________________________________________________ 

Verslag ALV d.d. 25 MAART 2021 
 
Locatie:   Digitaal Utrecht 
Aanwezig:   Er zijn 21 deelnemers van 18 lidbedrijven (presentielijst bij organisatie) 
Verzendlijst verslag: Alle leden in het gebied Galgenwaard 
 
 

Nr Beschrijving 

1.  Opening door de voorzitter 
Voorzitter, Martijn van Hall (Van Hall Advocaten Arbeidsrecht), heet iedereen welkom en opent 
de vergadering. Hij heet de nieuwe gezichten van leden en Kyra Kasel en Daniëlle van het 
Ondernemersfonds welkom. 
 

2.  Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededelingen: 

a. De presentielijst wordt in Teams uitgedraaid en bewaard bij de stukken van deze ALV. 
b. Alle bedrijven in het gebied zijn uitgenodigd voor deze ALV. Ook de niet-leden waarvan 

er niemand aanwezig is. Dit komt deels doordat het overgrote deel van de in 
Galgenwaard gevestigde bedrijven al lid is. 

c. OvG 3.0: er zijn veel ontwikkelingen rondom het stadion en de OvG kijkt daarbij naar wat 
haar rol zou moeten/kunnen zijn. De website is een belangrijk deel hiervan en krijgt 
binnenkort een upgrade.  

d. Het ledental staat op 48 leden. Conclusion blijft de uitdaging voor ledenwerving. 
Binnengekomen stukken: 

e. Er zijn geen binnengekomen stukken. Beantwoording ledenvragen bij punt 8. 
 

3.  Bestuurszaken 
Het bestuur draagt kandidaten Tijs Koedam van Energy Platform en Bas van den Brand van 

ROCMN voor twee bestuursfuncties voor. De ALV gaat per acclamatie akkoord met deze 
benoemingen. De heren worden geïnstalleerd. 

 

4.  Verslag vorige ALV 12 maart 2020 
Het verslag van de vergadering van 12 maart 2020 is beschikbaar gesteld aan de leden via de site. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. Dit wordt vastgesteld met dank aan de 
secretaris en Bureau Heleen! 

 

5.  Financiële zaken 
a. Jaarrekening 2020: Jan Neele, penningmeester, meldt dat de jaarrekening 2020 via de site 

aan alle leden beschikbaar is gesteld.  
De jaarrekening is door de kascommissie gecontroleerd. De OvG eindigt 2020 met een 
positief resultaat. Bijeenkomsten worden vooral betaald uit het Ondernemersfonds Utrecht 
(OFU). Deze cijfers komen niet terug in de jaarrekening van de Vereniging. De 
penningmeester doet apart verslag bij 6b van deze bestedingen. De kascommissie, Marc den 
Hertog (Van den Berg, De Rie & Uytelinde), geeft aan dat er een deugdelijk financieel beleid 
gevoerd is en adviseert de leden het bestuur décharge te verlenen. De kascontrolebrief is 
ontvangen. De leden verlenen décharge aan het bestuur. 
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b. De kascommissie bestaat uit twee personen die twee jaar zitting hebben. Marc den Hertog 
(Van den Berg & De Rie & Uytelinde), vervanger van de vertrokken Jurgen Müller, biedt zich 
voor nog een jaar aan en Chris Flink (No Lost Capital) controleert ook nogmaals. 

c. Penningmeester Jan Neele en de kascommissie worden bedankt. 
 

6.  Het Ondernemersfonds Utrecht (OFU) 
a.  1. Het Ondernemersfonds Utrecht bestaat sinds 2012. Kyra Kasel, fondsmanager van het OFU, 

licht de status van het Fonds toe. Een deel van de OZB wordt via dit Fonds teruggegeven 
aan de gebieden in Utrecht. Ieder gebied heeft zijn eigen budget. Aanvragen kunnen alleen 
over collectieve doelen gaan. Individuele leden kunnen via de OvG aanvragen indienen als 
die over collectieve zaken/activiteiten gaan. 

2. Financieel verslag OFU: de penningmeester doet kort financieel verslag van de uitgaven via 
het OFU in 2020. Hierover zijn geen vragen. 

b.  Voorstel aanvragen 2021/2022:  
     2021                2022 

1.  Promotionele activiteit leden  € 25.000,- € 25.000,- 

2.  Mobiliteit € 10.000,- € 10.000,- 

3.  Ledenactiviteiten 5x per jaar  € 15.000,- € 15.000,- 

4.  Fietskoerier €   2.500,- €   2.500,- 

5.  Studiereis (uitgesteld) € 0 €  25.000,- 

6.  Organisatiekosten € 15.000,- € 15.000,- 

7.  Sociale media en website  € 15.000,- €      500,- 

8.  Gebiedsontwikkeling/gebiedsverfraaiing € 10.000,- € 10.000,- 

 
De leden gaan akkoord met de aanvragen voor 2022. 
Mobiliteit betreft de 20 minuten in- en uitrijden en de Promotionele activiteit de 
voetbalwedstrijden. 

 

7.  Gebiedsontwikkeling 
a. Project Maarschalkerweerd: samen met Kampong is een bureau ingeschakeld, Urban Space 

Studio, dat een eerste onderzoek doet naar de sportieve ontwikkelmogelijkheden in het 
gehele gebied tussen Kampong en Galgenwaard. Paul Smeulders, secretaris, licht toe dat het 
eerste deel van het onderzoek in de komende weken afgerond wordt en dat het bestuur de 
leden informeert. Alle leden hebben een uitvraag ontvangen naar hun standpunten en 
mening en kunnen zo bijdragen aan de formatie van het deelplan. 

b. Gebiedsvisie: Thijs van Es, directeur FC Utrecht, licht de stand van zaken toe. Gemeente 
Utrecht communiceert over de realisatie van vier Utrechtse centrumgebieden naast het 
huidige centrum. Daarin zie je heel expliciet de wens van de gemeente om ‘ons’ gebied te 
ontwikkelen tot stadscentrum. In samenwerking met de huidige eigenaren wordt gekeken 
hoe dit gebied ontwikkeld kan worden.  
Het Van Lanschot gebouw dat hierbij ook betrokken wordt, wordt opnieuw geactiveerd na 10 
jaar stilstand. De komende periode wordt gebruikt om te kijken hoe de 10.000 m2 weer 
gebruikt kunnen worden.  
Het komende jaar moet het aanzien veranderen en er moeten meer activiteiten ontwikkeld 
worden waarbij onze vereniging als stakeholder en wij als ondernemers met elkaar kunnen 
optrekken om de waarde ervan volledig te benutten. 

 

8.  Ledenvragen 
Er zijn enkele vragen van leden ontvangen: 
a. Kunnen laadpalen op het parkeerterrein Noord gerealiseerd worden? (Chris Flink-No Lost 

Capital): parkeerplaatsen zijn er genoeg maar de stroomvoorziening kan het niet aan. Als er 
vijf auto’s staan te laden mag de verlichting in het stadion niet uitvallen. De capaciteit wordt 
nu geïnventariseerd en er wordt met name gekeken naar waar de overcapaciteit van 
bijvoorbeeld zonnepanelen zit. Q-park Huseyin Demirgunes is aanwezig en bevestigt dit 
beeld. Hij licht toe dat in de parkeergarages wel meer laadplekken gerealiseerd worden. 
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b. Status ontruimingsprocedure bij Calamiteiten (meerdere leden) 
Een ontruimingsprocedure is verplicht per pand. Het ontruimingsplan dat Galgenwaard 
Vastgoed heeft laten opstellen is gericht op het stadion. Thai Union (Arno Snoey) doet twee 
keer per jaar een oefening en loopt dan toch tegen verrassingen aan. Het is goed om een 
ontruimingsoefening te doen. Dan herkent men het geluid van het brandalarm en de weg 
naar buiten is dan bij iedereen bekend. Een plan met als pilot de Noordtoren kan uitgerold 
worden over alle torens. In de volgende bestuursvergadering zal dit punt bij een bestuurslid 
in de portefeuille komen.  
 

c. Cursus EHBO/BHV (o.a. Sport Utrecht): dit kunnen we gezamenlijk organiseren. Ieder bedrijf 
moet zijn (voltallige) personeel mee kunnen nemen. Sport Utrecht biedt aan om mee te 
organiseren. OFU zal hier financieel aan bijdragen. Het bestuur komt met een voorstel. 
 

d. AED (Huid & Laser): is het vanuit de verhuurder verplicht om een AED op te hangen in elke 
opgang van de hoekkantoren of moet elk bedrijf dat zelf regelen? Kan de OvG hierin helpen? 
Het bestuur zoekt dit uit en communiceert naar de leden. 
Sport Utrecht heeft dit in de Noordtoren zelf geregeld en heeft er een hangen. 
 

9.  Programma 2021 
a. De studiereis komt in 2022 opnieuw op het programma (uitgesteld vanwege Corona). 
b. 27 mei zomerfeest: onder voorbehoud van wat er mag, organiseren we een bijeenkomst met 

barbecue.  
c. 23 september. Leden kunnen mogelijkheden aandragen voor een dagje weg of een activiteit 

aan het eind van de dag. Ter vergadering komen de volgende suggesties: karten op het 
parkeerterrein, voetbalclinic FC Utrecht, wijnproeverij, Slipcursus. (Red. suggesties na de 
vergadering: https://botter.nl/contact/ (zeilen met een oude botter en daarna BBQ), 
https://www.kartfabrique.nl/ (prison island, karten en/of lasergamen), Bezoek Zwolle via J. 
Broersen FCU) 

d. 25 november jaarafsluiting met diner wordt gepland. 
e. BHV en EHBO: zie punt 9c. 

 

10.  Wvttk/Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 

 

11.  Sluiting 
Martijn van Hall sluit de vergadering. 
 
De vergadering wordt gevolgd door een toelichting van Wijncafé Lefebvre Utrecht behorende bij 
de borrelpakketten die voor de vergadering naar de deelnemers verstuurd zijn. 

 

https://botter.nl/contact/
https://www.kartfabrique.nl/

