
 

 
 

Kort verslag van de digitale algemene ledenvergadering IG&D Bedrijvig Doetinchem d.d. 7 december 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 

1e deel Algemene ledenvergadering (digitaal) 
 
Locatie  : Studio MediaCows 
Moderator : Jan-Bart Wilschut 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de digitale algemene ledenvergadering en heet de deelnemers van harte welkom bij deze 
nieuwe vorm van communicatie met de leden. Het is in ieder geval prettig te vernemen dat 45 leden zich 
hebben aangemeld. 
I.v.m. de ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 was het gewenst , maar onmogelijk een fysieke bijeenkomst te 
houden. Uiteraard bestaat de mogelijkheid via de digitale weg vragen te stellen en/of blijkt te geven van 
instemming. 
Na vragen van de moderator geeft de voorzitter een toelichting op activiteiten van IG&D in 2020  tijdens de 
Corona pandemie.  
 
2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 12 november 2019. 
De voorzitter stelt het verslag aan de orde. Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen, met dankzegging 
aan de samensteller vastgesteld. 
 
3. Vaststelling jaarstukken. 
 
3.1. Jaaroverzicht 2019. 
Het jaaroverzicht wordt vastgesteld. 
 
3.2. Financieel jaaroverzicht 2019. 
De voorzitter stelt het financieel jaaroverzicht aan de orde. Het jaaroverzicht 2019 wordt doorgenomen en 
zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
3.3. Verslag kascommissie – samenstelling kascommissie. 
De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie stelt voor de penningmeester 
decharge te verlenen m.b.t. het gevoerde financieel beleid. Voorgesteld is de heren Dales en Loef te benoemen 
in de kascommissie 2020. Hiertegen zijn geen bezwaren ingediend. De voorzitter stelt vast dat de kascommissie 
is benoemd. 
 
4. Bestuurswisseling. 
De voorzitter geeft aan dat Hans Dales (bestuurslid) zicht niet herkiesbaar heeft gesteld. Wouter Heideman 
(secretaris/penningmeester) heeft i.v.m. externe omstandigheden, zijn functie ter beschikking gesteld. 
De voorzitter bedankt beide scheidende bestuursleden voor hun inzet en toewijding.  
Aftredend en herkies voor de 2e termijn van 4 jaar is Heidi Gronert. I.v.m. het aftreden van Wouter Heideman 
heeft het bestuur besloten Michel Zweers (KroeseWevers Accountants) te benoemen als penningmeester en 
Albert Ketz (Sligro) als statutair secretaris. De voorzitter geeft aan dat tegen de benoemingen geen 
tegenkandidaten en/of bezwaren ingediend en stelt vast dat beiden als dusdanig zijn benoemd. 
Ter ondersteuning wordt een video presentatie getoond van de bestuursleden Dales, Heideman en Zweers. 
 
5. Activiteiten 2021. 
Middels een interview met de moderator  geeft de voorzitter een overzicht van de geplande activiteiten 2021 
en tekent daarbij aan dat e.e.a. afhankelijk is van ontwikkelingen m.b.t. COVID-19. Daarbij bijzondere aandacht 
voor het thema “ruimte voor verbinding”, de IG&D App, alsmede de Open bedrijvendag. 
 



 

 
 
6. Begroting 2021. 
De voorzitter stelt de begroting 2021 aan de orde. Er zijn geen op- of aanmerkingen ingediend en stelt vast dat 
de begroting 2021 is goedgekeurd. 
 
7. Sluiting formele gedeelte. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het formele gedeelte van de algemene ledenvergadering. 
 
Doetinchem, 31 januari 2021 
JPD 
 
 
2e deel Digitale ledenbijeenkomst 
 
In het tweede deel van de bijeenkomst worden een aantal thema’s aan de orde gesteld.  
Dit gedeelte van de bijeenkomst wordt geleid door moderator Jan-Bart Wilschut. 
Wethouder Economie  Maureen Sluiter is eveneens aanwezig bij dit deel van de bijeenkomst . 
 
Thema’s die worden behandeld: 
 

1. Ruimte voor verbinding: met de tafelgasten is er een korte vooruitblik naar het jaar 2021. Wat kunnen 
we verwachten, zal Corona ons “in de greep houden?”, wat kunnen we als ondernemers en overheid 
doen. 
 

2. Slimmer communiceren met je eigen IG&D App: Eerst wordt de introductievideo getoond daarna is er 
een toelichting door bestuurslid Marino Marlisa; 
 

3. Onderwijs: stage en SIKA  3D project: daartoe wordt o.a. een video getoond inzake 3D printen en een 
interview met bestuurslid Ko van Renssen; 
 

4. Doetinchem op weg naar Toplocatie Oost: toelichting door en discussie met Wethouder Maureen 
Sluiter. Het is een initiatief dat van belang is voor zowel de gemeente Doetinchem, als de 
ondernemers. 
 

5. Open Bedrijvendag 2021: Dit onderwerp komt aan de orde gezamenlijk met het vorige onderwerp. 
De organisatie heeft dit initiatief al 2x moeten verschuiven i.v.m. beperkingen door de geldende 
Covid-regels. Het streven is om dit evenement te organiseren in oktober 2021 
Vanaf vandaag is een website beschikbaar: www.openbedrijvendagdoetinchem.nl. Hier is informatie 
beschikbaar en kunnen geïnteresseerde bedrijven zich inschrijven. 

 
 
Sluiting: 
Aan het eind van de vergadering vindt de trekking van de oudejaarsloten plaats door Wethouder Sluiter. 
De voorzitter dankt de heer Jaap Berenbak, accountmanager Economie bij de gemeente Doetinchem, voor de 
jarenlange prettige samenwerking. Jaap gaat vanaf heden genieten van zijn verdiende pensioen. 
 
Moderator Jan-Bart Wilschut sluit de vergadering, onder dankzegging van de aanwezigen in de studio en de 
belangstellenden via het digitale kanaal. 
 
 


