Inspirerende ALV bij Theatergezelschap Vis à Vis
Dinsdag 31 mei vond onze inspirerende en informatieve ALV plaats. Inspirerend omdat we
door Philipien van Huët van gastlocatie Theatergezelschap Vis à Vis meegenomen werden in
hun wereld van creatief ondernemen. Een manier van ondernemen waar veel ondernemers
door de coronatijd mee te maken hebben gekregen, al dan niet gewild. Met uitspraken als
“Creativiteit is kracht” en “Als het makkelijk was, deed iedereen het al, dus laten we deze
uitdaging wél aangaan” wilde ze de aanwezigen meegeven dat je “altijd wel problemen
tegen kan komen, maar dat je er ook altijd vol voor moet gaan”. Dat deden zij en dat leverde
hen zelfs in de moeilijke Coronatijd toch 62 voorstellingen op met in totaal bijna 31.000
bezoekers én een prijs voor meest innovatieve openlucht theater.
Financiën
Na deze inspirerende presentatie vond het informatieve gedeelte plaats. VBA Voorzitter
Kimberley Valentien heette iedereen nogmaals van harte welkom. De notulen van de vorige
ALV werden akkoord bevonden en er bleken geen ingezonden stukken. Penningmeester
Salah Assalhi nam het stokje over. Hij legde o.a. het verschil in de balansen uit door in te
gaan op het feit dat er afgelopen jaar toch best wat leden (noodgedwongen) hun
lidmaatschap opgezegd hebben, vooral om weer in vaste dienst te gaan. Daar tegenover
hebben er weinig tot geen fysieke activiteiten plaatsgevonden waar kosten voor gemaakt
zijn.
Oproep voor commissies
Kimberley deed een oproep voor een nieuw lid voor de kascommissie, waar door Cora
Spaans direct enthousiast op gereageerd werd. Welkom en bedankt Cora. Verder
benadrukte Kimberley dat we voor de verschillende themakringen ook staan te springen om
actieve leden. Leden die samen willen brainstormen over hun vakgebied en ideeën willen
bedenken om andere ondernemers die lid zijn van de VBA op dat specifieke vakgebied van
informatie te voorzien of zelfs naar een hoger niveau te helpen tillen.
Politiek
Vervolgens was het de beurt aan Henk Smeeman. Hij had helaas een minder positief bericht,
dan hij zelf had gehoopt. Althans, je kan het nou eenmaal niet mooier maken dan dat het is
en de resultaten liggen nu niet in onze handen. Henk hoopte namelijk tijdens de ALV positief
te kunnen berichten dat het college van Almere met onze programmapunten aan de slag is.
Dat de door de VBA eerder aan de gemeente gepresenteerde plannen/ uitslag van de
enquête opgepakt zijn. Maar nu er geen college is, zijn er ook nog geen stappen genomen.
We zullen dus nog even geduld moeten hebben met onze voorgelegde plannen en
programmapunten voor bijvoorbeeld de bedrijventerreinen. We houden iedereen op de
hoogte.
Events
Mario Bakker daarentegen kon wel wat positieve mededelingen doen, maar dat is ook
eenvoudiger wanneer je over events gaat en we weer meer vrijheid gekregen hebben. Er
staan weer enkele mooie events op het programma, zoals de maandelijkse zakenuurtjes,
VBA International business, het Business Congres Almere, Summerbreak 2022, de
Stagebedrijf van het jaar verkiezing en verder doen we als VBA mee aan evenementen als de

Botterrace, de Haringparty en voetbal bij Almere City FC. Hou onze website en social media
in de gaten.
Inkoopplein Almere
Verder benadrukte Mario, dat iedere ondernemer toch wel regelmatig een kijkje moet
nemen op het Inkoopplein Almere. Dit is hét platform voor ondernemers om op de hoogte
te blijven van passende opdrachten voor de gemeente Almere. Vertel welke producten en
diensten je levert. Zodra er een inkoop- of aanbestedingstraject start, kan je hieraan
meedoen. Zo blijf je het beste verbonden met de stad.
Partners VBA
Na Mario nam Kimberley nog even de microfoon over om nog eens te benadrukken wat de
rol van de VBA is in de omgeving en wie nou onze partners zijn. Mario had al aangegeven dat
we veel samenwerken met Gemeente Almere, Horizon en de Flevolandse Zakenvrouwen.
Kimberley voegde nog toe dat zij vier keer per jaar overleg heeft met de Economic Board van
Flevoland, een gezamenlijk gedragen initiatief van bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en
provincie Flevoland dat zich inzet voor ondernemerschap en economische groei in onze
provincie. Ook heeft ze regelmatig contact met ondernemersvereniging VNO-NCW. En er zijn
relaties met MKB-Nederland. Omdat ook onze bestuursleden maar één keer hun tijd kunnen
indelen, zijn we op zoek naar professionals die het bestuur graag willen versterken,
bijvoorbeeld iemand die de verschillende themakringen wil trekken of ondersteunende flex
bestuurders. Ook doet Kimberley een oproep voor iemand die graag content voor de
nieuwsbrief en de website schrijft, een foto- of videograaf die leuke momenten tijdens
bijeenkomsten vastlegt en voor leden die in toerbeurt een verslag willen schrijven over de
verschillende events. Voel je je aangesproken om één of meerdere van deze rollen te
vervullen? Mail dan naar secretariaat@vba-almere.nl.
Nieuwe leden
Jolanda Seton is ongeveer een jaar geleden gestart als directeur van de VBA met als
belangrijke taak om een representatief en sterk netwerk neer te zetten op gebied van
diversiteit, vernieuwing, en verjonging én Almeerse ondernemers te enthousiasmeren voor
een lidmaatschap van de VBA. En dat lukt haar allemaal aardig, niet alleen door haar
charme, maar eveneens door haar drive (potentiële) leden met elkaar te verbinden en deel
te laten nemen in subgroepen, zoals de Young VBA en de CEO tafel. Inmiddels zijn in een jaar
tijd een flink aantal nieuwe leden aangetrokken en nog een grote groep ondernemers denkt
op het moment serieus na over een lidmaatschap. Stijn Sprenkels van Wonderbit beaamt het
succes van de Young VBA, daar Wonderbit onlangs host mocht zijn van een sessie met deze
groep jonge enthousiastelingen. Waar bij de eerste sessie enkele maanden geleden 10 jonge
ondernemers om de tafel zaten, waren dat er nu al 20. Inmiddels telt deze groep zelf al 40
jonge ondernemers.
Omdat Jolanda zo nauw betrokken is bij het proces van lid worden, heeft ze ervaren dat dit
een log traject is. Ze zal zich komende tijd dan ook hard maken dat het traject van ‘ja zeggen’
om lid te worden tot daadwerkelijk het ingevulde inschrijfformulier retour krijgen sneller zal
verlopen.
Actieve leden

Zoals vermeld is de VBA op zoek naar nog meer actieve leden. Kan je dus een bijdrage
leveren met jouw expertise, neem contact met ons op. Voorbeelden van actieve leden zijn
Sandra Rossen, die sinds kort de evenementencommissie op zich genomen heeft en Marloes
van Vugt die de content schrijft voor o.a. de VBA social media en de VBA pagina in A-Zaken.
Afwezig
Bestuursleden Bert-Jan van der Woude en Mark Vlasblom konden niet aanwezig zijn. Hun
deel van de presentatie wordt nagestuurd.
Afsluiting
Na het informatieve gedeelte werden de aanwezigen door Vis à Vis uitgenodigd deel te
nemen aan een rondleiding over hun inspirerende terrein en werd er rond gegaan met
heerlijke hapjes. Dit alles onder het genot van een drankje en fijne muziek. Al met al dus
zeker inspirerend én informatief. Tot bij de volgende bijeenkomst!

