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Contactbijeenkomst 2 december

De laatste contactbijeenkomst van dit 
jaar van de Katwijkse Ondernemers-
vereniging vond op dinsdag 2 decem-
ber plaats in Huys te Britten en stond 
in het teken van twee belangrijke on-
derwerpen. 
Bestuurslid Dirk Botermans presen-
teerde de begroting voor het komen-
de verenigingsjaar en aansluitend gaf 
RWV-advocaten een toelichting op 
nieuwe regelgeving rondom het ont-
slagrecht voor het komend jaar. Uit de 
presentatie van Botermans bleek de 
KOV een financieel gezonde vereni-
ging te zijn  met veel activiteiten en 
belangenbehartiging voor haar leden. 
De presentatie van RWV-advocaten, 
die de bijeenkomst in Huys te Britten 
ook sponsorde, was uitermate infor-
matief en verhelderend over het nieu-
we ontslagrecht.

Voordat beide sprekers aan het woord 
kwamen opende secretaris Nicoline 
Kleen - Schuitemaker de bijeenkomst. 
Om te beginnen betrof het een on-
derwerp dat al wat langer binnen de 
vereniging speelt. Namelijk de  ont-
wikkelingen rondom de Rijnlandroute. 
Op 10 december wordt een definitief 
besluit genomen over de inpassing 
van de Rijnlandroute. Nicoline Schuite-
maker: “De KOV heeft op dit moment 
nog gesprekken met de fracties van de 
provincie Zuid Holland om de bruggen 
toch vooral beweegbaar te houden. 
Een voorzichtige schatting met cijfers 
uit het bedrijfsleven, onder andere 
van Oostingh Staalbouw en Haasnoot 
Bruggen, is dat het vastzetten van de 
bruggen Katwijk een economische 
schade toebrengt van 128 miljoen euro 
voor de komende 50 jaar. Hierin zijn de 
cijfers van Estec nog niet eens meege-
nomen en is er ook geen rekening ge-
houden met economische groei of een 
indexering”.  

Succes
“Het KOV-project re-integratie werk-
zoekenden werpt z’n vruchten al af; 
een drietal werkzoekenden uit de bak-
ken van de gemeente zijn met succes bij 
KOV-leden geplaatst. Een win-winsitu-
atie, maar vooral fantastisch voor de 
mensen die al langere tijd thuis zitten 
en nu weer een arbeidzame toekomst 
voor zich hebben”, aldus het Nicoline. 
“Cock van der Krogt is ook vandaag 
weer aanwezig en kan u helpen aan 
goed personeel en u alles melden over 
de gunstige condities. Laat het weten 
wanneer u nog mensen kunt plaatsen”. 
Ook vroeg zij de leden om input te le-
veren voor het regulier overleg dat het 
bestuur heeft met het gemeentebe-
stuur.  Het eerstkomend overleg vindt 
plaats op maandag 7 december.
Nicoline Schuitemaker keek in haar in-
leiding ook voorruit. “Vandaag is het 
alweer de laatste KOV-bijeenkomst van 
dit jaar. Op 6 januari 2015 is de KOV-
nieuwjaarsreceptie. De uitnodiging 
volgt. Dit keer is gekozen voor de lo-
catie restaurant ‘Spijs en Wijn by Haas-
noot’, dat vandaag de deuren opent 
van haar nieuwe vestiging aan de 
Voorschoterweg in Valkenburg”. 
“Zoals u van ons gewend bent, pre-
senteren wij u op de laatste bijeen-
komst van het jaar de begroting voor 
2015. Voor de presentatie geven we nu 
graag het woord aan Dirk Botermans. 
Hij presenteerde de begroting in de 
plaats van penningmeester Mikel de 
Jong die afwezig was.

Balans
“Met inkomsten van ruim een ton en 
een gelijke uitgave, is de staat van 
baten en lasten over 2014 mooi in ba-
lans,” aldus Botermans. “De vereniging 
had over het afgelopen jaar de contri-
butie bevroren en vooral ingestoken 
op het verstevigen van de onderlinge 
contacten en het ontwikkelen van de 
digitalisering. Vandaar dat door de 
toenemende belangstelling voor de 
maandbijeenkomsten de kosten per 
bijeenkomst zijn gestegen, maar door 
sponsoring van diverse leden en door 
het openstellen van bedrijven door le-
den bij een contactbijeenkomst, wist 
het bestuur de kosten in de hand hou-
den. Het andere speerpunt van het be-
stuur leidde tot hogere projectkosten 
door investeren in kwaliteit website en 
ledenadministratie”.
“Voor de begroting geldt”, aldus Dirk 
Botermans, “dat de inkomsten voor-
zichtig begroot zijn en dat naar ver-
wachting de contributies qua inkom-
sten op het niveau van 2014 blijven. 
Ook de maandbijeenkomsten zijn ruim 
begroot, zonder rekening te houden 
met bijdrages van leden, die een be-
drijfsbezoek of de een of andere vorm 
van sponsoring aanbieden. De kosten 
voor maandbericht en/of drukwerk 
zullen tenslotte door nieuwe facilitei-
ten website langzaam afnemen. En 
tenslotte heeft de vereniging een ver-
antwoorde weerbaarheidskas met een 
vermogen dat ongeveer twee maal de 
jaarlijkse kosten bedraagt”. 

KOV financieel gezond

Bob Heeren en Claudia Hunsel



21December 2014

Met de toelichting en de getoonde 
cijfers konden de leden instemmen. 
Daarmee werd de begroting met ap-
plaus geaccepteerd.

Ontslagrecht
Claudia Hunsel en Bob Heeren  van 
RWV-advocaten vulde daarna het pro-
gramma met een uiterst informatieve 
toelichting op de wijzigingen in het 
ontslagrecht, dat medio 2015 wordt in-
gevoerd. In een tweemansact liepen ze 
aan de hand van aansprekende casus-
sen de veranderingen door. In veel ge-
vallen schetsten ze het verschil tussen 
nu en de nieuwe wetgeving, die op 1 
juli 2015 ingaat. De toelichting had een 
open karakter, omdat vragen direct 
mee genomen werden in de bespre-
king. Als ‘aangever’ wist Bob Heeren 
zijn collega regelmatig in stelling te 
brengen om met rake voorbeelden de 
ingewikkelde materie begrijpelijk voor 
de toehoorders te maken. 
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De kern van het ontslagrecht – sneller, 
goedkoper en eerlijker – werd ragfijn 
gefileerd en in voor ondernemers hel-
dere beelden vertaald. 

De presentatie was daarbij humorvol, 
charmant en inhoudelijk op een hoog 
niveau. Ook gevoel voor een didacti-
sche aanpak waren de presentatoren 
niet vreemd: nadat alles aan de hand 
van voorbeelden was toegelicht, volg-
de een quiz waarbij de aanwezigen 
konden checken of ze het begrepen 
hebben of  dat ze achteraf deze des-
kundigen toch nog dienden te raadple-
gen bij specifieke vragen of gevallen.
Een inhoudelijke toelichting op de ma-
terie staat in het maandbericht van de 
KOV in december.

Al met al een waardevolle afsluiting 
van het verenigingsjaar.


