
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering IG&D Bedrijvig Doetinchem d.d. 24 mei 2022 

Aanvang : 16.00 uur                            

Locatie  : Horeca Totaal De Kruisberg                                     

Aanwezig : Bijlage lijst van aanmeldingen 

Opening en mededelingen door voorzitter Jan Garretsen (1)                                                  

Voorzitter heet een ieder welkom en is verheugd elkaar weer fysiek te kunnen treffen na een lange 

periode van Corona. Bijzonder welkom aan de aanwezig nieuwe leden van Parkmanagement A-18. 

Alle vergaderstukken staan op de website van IG&D vermeld en deze zijn ook tijdens deze ALV nog te 

raadplegen via de Bundeling app. Het laatste ALV heeft (digitaal) plaats gevonden op 7 december 

2020 en de beide daaropvolgende geplande ledenvergaderingen in mei en november 2021 hebben 

door de corona beperkingen niet kunnen plaatsvinden. De vergadering stemt in met het feit dat het 

bestuur de beide ledenvergaderingen heeft moeten opschorten. Voor zover van toepassing zijn wel 

alle vergaderstukken in 2021 op de website geplaatst. De voorzitter stelt verder de leden van het 

Dagelijks bestuur, alsmede de nieuwe uitvoerend secretaris voor aan de vergadering. 

Verslag (digitale-) Algemene Ledenvergadering d.d. 7 december 2020 (2)                 

De vergadering gaat akkoord met het verslag en stelt deze vast. 

Vaststelling jaarrekening 2020 en 2021 (3)                        

Penningmeester Michel Zweers geeft een korte toelichting op de jaarcijfers over 2020 en 2021, 

waarbij de volgende zaken worden toegelicht;      

Deze jaarrekening 2020 wordt door de vergadering goedgekeurd, mede op het advies van de 

kascommissie die de jaarstukken 2020 gecontroleerd hebben en akkoord bevonden en de verklaring 

hebben opgesteld, waarin de penningmeester van IG&D decharge wordt verleend voor het gevoerde 

financiële beleid in 2020. Het verenigingsjaar 2020 kent een positief resultaat van € 1.985,00. 

De jaarstukken van 2021 worden geagendeerd voor de ALV in november 2022, om reden de 

kascommissie niet in de juiste samenstelling volledig bijeen heeft kunnen komen, waardoor deze 

controle is geannuleerd. Concept jaarrekening 2021 is op de website geplaatst en de penningmeester 

geeft hierbij de volgende toelichting; 

• IG&D is financieel gezond 

• Eigen vermogen is € 70.000,00 

• Er is een bestemmingsreserve van € 4.000,00 opgenomen in relatie kosten receptie afscheid 

Hans Donderwinkel.  
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De kascontrole over 2021 zal binnenkort nog voor de vakantieperiode plaatsvinden.                               

De vergadering wordt gevraagd twee nieuwe kandidaten voor de kascommissie voor te stellen, 

waarvoor mevrouw A. Klinkenberg en de heer R. Slot zich beschikbaar stellen, welke de goedkeuring 

verkrijgt van de vergadering. De heren T. Loef en C. Dales zullen voor de overdracht zorgdragen 

onder dankzegging voor ieders medewerking. 

Begroting 2022 (4) 

Toelichting door penningmeester Michel Zweers;                                                                               

Inkomsten worden geprognotiseerd op € 102.000,00 aan contributie inkomsten, waaronder extra 

contributie inkomsten 2022 nieuwe leden Bedrijvenpark A18 en de inkomsten van doorbelasting aan 

de Parkmanagement organisaties (€ 24.373,00) maakt een totaal aan inkomsten van € 126.373,00. 

De kosten voor de Open Bedrijven Dagen (OBD) worden / zijn  in 3 jaargangen gefinancierd t.w.;                                                        

2020 €   5.000,00                                                             

2021 €   7.000,00                                            

2022 € 14.000,00                                                                           

Deze werkwijze en registratie van de kosten OBD over meerdere jaren, wordt door de vergadering 

akkoord bevonden.  

Bestuurswisselingen (5) 

Doordat er in 2021 geen ALV heeft kunnen plaatsvinden is er een kleine achterstand opgelopen, voor 

wat benoemingen conform het rooster van aftreden. Benoemingen vinden voor vier aaneengesloten 

verenigingsjaren plaats, of anderzijds bij tussentijdse benoeming in de lopende periode volgens het 

rooster van aftreden. Op dit agendapunt zijn geen aanmeldingen binnen gekomen van 

tegenkandidaten, derhalve stelt het bestuur de volgende benoeming voor;                                                                      

Linda van de Maat heeft begin 2021 de bestuurlijke taak overgenomen van Hans Dales, die 

tussentijds is terug getreden i.v.m. het aanvaarden van het wethouderschap in Doetinchem.                     

De vergadering stemt in met deze benoeming, voor de periode 2019-2023. 

Voorzitter doet tevens een oproep aan de ledenvergadering van mogelijk nieuwe mensen wie 

geïnteresseerd zijn in een mogelijke bestuurlijke functie of lid van een commissie.. De wens van het 

huidige bestuur is om een aantal jonge mensen (vers bloed) aan te trekken Kandidaten kunnen zich 

aanmelden via het secretariaat.                                                                                                                                    

Albert Ketz en Marino Marlisa zijn herkiesbaar voor een tweede termijn, voor de periode 2021-2025. 

De vergadering stemt in met beide herbenoemingen voor de tweede termijn. 

Terugblik 2021 (6) 

De corona perikelen waren oorzaak, dat ook de verschillende commissieleden elkaar weinig hebben 

gezien. Er is wel vergaderd via beeldtelefoon en acties zijn uitgezet, daar waar dit kon. Reden 

waarom vanuit de verschillende commissies (4) video filmpjes zijn gemaakt met een terugblik van de 

activiteiten in 2021. Binnenkort verschijnt er een papieren versie van het jaaroverzicht 2021, die alle 

leden per post krijgen toegezonden. Ondanks de corona beperkingen zijn toch veel zaken opgepakt.                   

Vanuit de activiteiten voor dit jaar 2022, nodigt de voorzitter de leden uit aanwezig te kunnen zijn bij 

de zomerborrel bij Pitch & Putt op woensdag 29 juni 2022     
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Activiteiten 2022 (7) 

Op de achterzijde van de uitnodiging voor de zomerborrel op 29 juni a.s. staan alle activiteiten / 

evenementen die plaats vinden in 2022 nog eens vermeld. Tevens wordt ook de Bundeling app als 

modern communicatiemiddel nog genoemd, waarop eveneens alle activiteiten staan weergegeven.                                                                                  

Zoals inmiddels breed bekend vindt op vrijdag 23- (Gaanderen) en zaterdag 24 september (Wehl en 

Doetinchem) voor het eerst de IG&D de Open Bedrijven Dagen (OBD) plaats. Aanmelding voor 

deelname aan de OBD kan nog tot 15 juli 2022. Tot slot noemt de voorzitter nog de datum van de 

volgende (najaar) Algemene Leden Vergadering, welke zal plaats vinden op 29 november 2022. 

Via de beide LED schermen kunnen de aanwezigen in de zaal het promo filmpje zien omtrent de 

organisatie van de Open Bedrijven dagen, hetgeen in goede orde en als zeer positief wordt 

ontvangen. Op 15 juni a.s. vindt een deelnemersbijeenkomst plaats (16.00 uur) in het Hanzepand op 

bedrijventerrein de Huet, waarvoor belangstellende zich ook voor kunnen aanmelden. 

Tot slot wordt nog een kort filmpje getoond van Achterhoek Onderneemt Duurzaam, mede in relatie 

tot de sluitingstermijn voor het in opdracht laten plaatsvinden van een gratis DOE San. 

Duurzaamheid is een aandachtsgebied die naar de toekomst toe steeds belangrijker wordt in ieders 

bedrijfsvoering. Als voorbeeld wordt genoemde de kantorenlocaties, die vanaf 1 januari 2023 zonder 

duurzaamheidscertificaat niet verhuurt mogen worden. Daarnaast geven de huidige ontwikkelingen 

in de wereld ook reden, anders met het vraagstuk van energie om te gaan. 

Rondvraag (8) 

De heer S. Verhoeve (Verhoeve & Faber) vraagt hoe het zit met het aanbestedingsbeleid van de 

gemeente Doetinchem. Vanuit zijn eigen ervaring zijn bij de laatste 14 uitvragen,  slechts één maal 

een Doetinchems bedrijf de order gegund. Voorzitter geeft aan dit onderwerp onder de aandacht te 

brengen en te bespreken met de wethouder economie. 

Sluiting (9) 

Voorzitter dankt alle aanwezig voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit hiermee deze 

Ledenvergadering en wenst een ieder een prettige voortzetting van deze bijeenkomst die nu in het 

teken zal staan van het afscheid van Hans Donderwinkel, die na 42 jaar afscheid zal nemen als 

uitvoerende secretaris van de IG&D Bedrijvig Doetinchem. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2022 

Voorzitter        Secretaris 

…………….        ………………. 

 

Jan Garretsen        Albert Ketz 
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