
Algemene Ledenvergadering POBD op 14 november 2018
Travel store, Voorstraat 295 Dordrecht

 Algemeen
 Woensdag vond de Algemene Ledenvergadering van de PODB plaats in de Travel store 
 (Waalse Kerk) te Dordrecht. Het bestuur en 19 leden van de POBD waren hierbij aanwezig.
 Zie de presentielijst op het laatste blad.

 1. Opening
 De voorzitter Arien v. Pelt heet iedereen van harte welkom en bedankt Frank Visch en 
 Jose Felius van de Travel store voor hun gastvrijheid op deze avond.
 Het bestuur stelt zich voor, Bert Braanker penningmeester, Ad Kasius bestuurslid, Joyce v.d.  
 Heuvel bestuurslid, Ruud Stellaard bestuurslid. Jaap Huisman adviseur en Corrie v.d. Kleij, 
 secretariaat.
 Er is een volmacht van dhr. v. Driel. afgegeven aan Ad Kasius.
 
 Een woord van de voorzitter;
 Sinds de laatste ledenvergadering is er veel gebeurt. In 8 maanden tijd hebben wij naast de 
 bestaande inzet van evenementen ook veel meer ingezet op communicatie. Mede door een 
 secretariaat op te zetten, er is bv. een papieren en digitale nieuwsbrief onder de leden verspreid.
 Er is meer duidelijkheid over openingstijden. Er zijn individuele gesprekken met ondernemers.
 Met het gebied Sarisgang, Staten en -Scheffersplein, de Voorstraat Augustijn zijn er
 gesprekken om een werkgroep op te richten en samen te werken met de ondernemers van
 o.a. de 3Vriendenhof. Er wordt met veel passie en inzet van het bestuur gewerkt. 
 Ook de belangenbehartiging draait op volle toeren.
 Platform Binnenstadsmanagement Dordrecht, Adviesraad Detailhandel, en Dordrecht Marketing.
 Gesprekken zijn er met de wethouders P. Sleeking en M. Burggraaf.
 Dordt in Stoom, Intocht Sinterklaas (SIS) Sfeerverlichting binnenstad .  
 Hopelijk hebben wij vanavond een goede discussie, over de inhoud van de stukken op een
 positieve manier. Er zijn voor leden twee momenten van groot belang, vanavond is dat de begroting
 voor 2019. Daarin bepalen we met elkaar de koers voor het komend jaar en is het ook het moment 
 om er wat van te vinden. Het andere moment is het einde van dat jaar, want is er dan gebeurd wat 
 we met elkaar hebben afgesproken. Dus wil ik u uitdagen om mee te discussiëren zodat wij voor
 2019 een goed plan hebben, waar we het mee eens zijn. 
 De voorzitter is trots om tussen deze enthousiaste bestuursleden te zitten en hoopt op een
 vruchtbare Algemene Ledenvergadering. 

 Er is 1x een volmacht van dhr. v. Driel. afgegeven aan Ad Kasius.

 2. Presentatie Frank Visch, directeur Travel store.
 Frank Visch mede directeur van de Gorkums Reisbureau Groep heeft 3 reisbureaus in Gorinchem
 Leerdam, Hardinxveld-Giessendam en sinds kort in Dordrecht. Dordrecht ontwikkeld zich tot een 
 lucratieve markt ook voor de zakenwereld. Na een zoektocht voor een goede locatie werd Frank
 verliefd op het pand van de Waalse kerk. Het is een prachtige ruimte om klanten te ontvangen. Er
 kunnen op de bovenverdieping presentaties voor klanten gehouden worden, er is een volle agenda
 van zeer uiteenlopende landen. De samenwerking met restaurants is erg geslaagd, door bv. een
 tapasavond voor een presentatie over Spanje In de toekomst wordt zeker een samenwerking met
 andere ondernemers gezocht. De digitale wereld is heel belangrijk bv. door virtual reality brillen
 te gebruiken waarmee een consument zich in een vakantieland waant. Dit zijn zeker uitdagingen
 die de Travel store in de toekomst wil gebruiken. 



3. Notulen vorige Algemene ledenvergadering, 11 april 2018
De notulen worden goedgekeurd. Met dank aan de notuliste Francis de Mik.
De jaarrekening 2016/2017. De penningmeester geeft een toelichting over de cijfers. En vraagt 
hiervoor goedkeuring aan de leden.
De leden geven hun goedkeuring.

4. Ingezonden stukken.
Een brief van Jim Worung, met de vraag aan de ALV of een project voor de aanschaf van  
verschillende AED in het winkelgebied van de Dordtse binnenstad een reële optie is. Het zou verder
opgepakt kunnen worden door de POBD, de gemeente Dordrecht (i.v.m. subsidie) en de 
Hartstichting. Vraag van Arien, wie van de leden wil dit doen? Stella Koekkoek en Nelleke v.d. Valk
(Kind zo blij) willen dit oppakken, met medewerking van Gerben Baay (Dordrecht Marketing)
Een brief van Jim Worung, aan de ALV met de vraag om zich uit te spreken of een project over het 
plasticafval gescheiden ophalen in het winkelgebied van de Dordtse binnenstad een reële optie is.
Het zou verder opgepakt kunnen worden door de POBD, gemeente Dordrecht en het HVC.
Deze vraag is doorgespeeld naar de gemeente, Reineke de Vries, haar antwoord hierop is, vanuit 
Rijkswaterstaat loopt een traject om gescheiden afval op te halen bij ondernemers, zij heeft de 
contactpersoon bij Netwerk gevraagd of hij hier een rol in kan vervullen. Ook zal Reineke het in de 
KVO-werkgroep bespreken. Dit wordt dus vervolgd.

5. Presentatie van de samenwerking met de POBD en Dordrecht Marketing in 2018 door 
Danny den Braber.
Hierbij de link naar de presentatie; https://we.tl/t-5c2FpVexQc                                                          
De stand van zaken in 2018, er is een budget van € 50.000,- De kersteditie van Maggazien wordt 
verspreid in de regio, als hiervoor informatie is van winkeliers (leden) dit doorgeven aan het 
secretariaat of aan DM. Vraag van Minka (Faire schaap) wordt er gemeten wat de waardering is van
de vlogster. Antwoord van Danny, dat wordt niet gemeten, er zijn via Facebook wel veel likes, dit 
item wordt veel bezocht door vrouwen. Vraag van Jim Worung, wordt er samen gewerkt met andere
vloggers, die extra ingezet kunnen worden. Antwoord Danny dat is niet de bedoeling. Carmela 
(Studio MYH) vraagt, wie bepaalt naar welke winkels de vlogster gaat. Danny beantwoord dat, dat 
wordt bepaald door Dordrecht Marketing samen met de POBD. Niet via de vlogster, voor 
aanmelden voor nieuwe winkels e.d. neem contact op met: marketing@dordrecht.nl  Tot eind 2018 
is dit al volgeboekt. Vraag van Minka, in de media wordt er negatief bericht over de leegstand, 
zouden de leegstand cijfers zonder de vierkante meters van V&D berekend kunnen worden. Gerben 
antwoord dat dat niet mogelijk is. Ruud (de nieuwe Bloemenwinkel) er zijn ook vlogs bv. Brut die 
best lang zijn. Antwoord Danny, deze worden niet door de POBD en DM betaald. Voor een 
werkgroep zouden de kosten ongeveer € 1000,- zijn. Gerben licht toe dat er in 2018 een beperkte 
keuze was, in 2019 zijn er meer contacten nodig, meld dit aan het secretariaat@pobd.nl      De Dordt 
App komt in het Engels dit is in voorbereiding. Een ondernemer kan hier basisinformatie op zetten, 
tegen advertentie kosten. De website is gratis, deze is van DM. Werkgroepen kunnen hier  ook hun 
planning voor acties e.d. (bv Black Friday) voor aanleveren. Er rijd een tram met reclame over 
Dordrecht in Rotterdam  van december 2018 t/m februari 2019.                                                           
Dordt Bruist, is een nieuw project in de Drechtsteden. De Drechtraad beslist hierover er zijn 5 
speerpunten, de binnenstad van Dordrecht is een van deze speerpunten. Er komt waarschijnlijk 
extra geld beschikbaar, voor december is hierover een uitspraak. Rene (het Lichtpaleis) heeft een 
vraag aan DM gesteld of er een vergunning nodig is, heeft hierover geen antwoord gehad. Deze 
vraag zou aan het evenementenbureau gesteld moeten worden.

mailto:secretariaat@pobd.nl
https://we.tl/t-5c2FpVexQc


6. Bespreking en vaststelling begroting 2019. Vaststellen jaarplan 2019 met actieve input van 
de aanwezigen.
Bert geeft een toelichting op de begroting voor 2019 en over de stand van zaken. Er is een 
mondelinge toezegging van de gemeente, dat de extra reclame opbrengsten van 2016/17 ca 
€ 50.000-  zo snel mogelijk gestort wordt. Dit jaar is er een secretariaat opgezet om  de 
werkzaamheden van het bestuur te ondersteunen en uit te breiden. Met het administratie kantoor 
worden nieuwe afspraken gemaakt. De sfeerverlichting, het leasecontract loopt nog 2 jaar dan 
moeten er nieuwe beslissingen genomen worden. Vraag Jim Worung, op de begroting is de website 
hoger begroot dan in 2018. Bert antwoord dat het communiceren naar de leden erg belangrijk is, 
maar dat onze informatie voorziening nog niet goed op orde is. Daardoor moet er geïnvesteerd 
worden voor de toekomst.
Er is € 62.000,- beschikbaar voor de werkgroepen. Werkgroepen hebben hun deel-begroting
ingediend voorzien van de doelstellingen per te organiseren evenement.
Verantwoording 2018:
Voorzitters werkgroepen geven input voor eind november aan Arien en Bert. 
Facturen 2018, worden zoveel mogelijk betaald in 2018
Tijdig facturen indienen bij Ten Raede 
Week 1-  cijfers beschikbaar door Ten Raede 
Week 2-  concept jaarrekening t.b.v. bestuur en werkgroepen
Week 3-  alle input moet binnen zijn bij de penningmeester
Week 4-  ALV goedkeuring jaarrekening
Op 1-2-2019 – afstemming met de accountant
Op 8-2-2019 – het bestuur biedt cijfers aan de gemeente
Arien: waarom Bert zo streng is heeft te maken met de betaling van de gemeente aan de POBD, als 
alle stukken op tijd worden ingeleverd wordt de betaling ook op tijd gedaan. Jim: waarom moet de 
POBD deze stukken aanleveren, alleen de subsidie van € 65.000,-- zou verantwoord moeten 
worden, de reclamebelasting is geen subsidie. Bert: in onze statuten staat, dat alle ontvangsten 
vanuit de gemeente vallen onder de term subsidie. Die moeten integraal verantwoord worden. 
Arien, evenementen voor 2019, als de vergadering nu akkoord is kan er geen commentaar achteraf 
gegeven worden. Ruud (de nieuwe Bloemwinkel) wil begin januari 2019 overleg met de 
werkgroepen over de grote algemene evenementen. Joyce (Joy & Fashion) vind weinig ruimte voor 
kleine activiteiten. Wil graag dat de werkgroepen samen gaan werken. Ad (Present) er zijn 4 
werkgroepen, de activiteiten worden bepaald door de ondernemers in de werkgroepen, maar deze 
ondernemers hebben wel een taak om in de werkgroep mee te sturen en te beslissen. 
Gerben, de POBD heeft een lastige periode achter de rug, door hard werken is het tij ten goede 
gekeerd en 2019 zou een stabilisatiejaar moeten worden. 
De vergadering geeft goedkeuring aan de begroting 2019.

7.Presentatie passantentelling door Frans Winterwerp.
De powerpoint presentatie van de passantentelling vind u in de bijlage.
Sinds februari/maart 2018 werkt Locatus met een nieuw systeem met 12 opstelpunten. Er is nu een 
kwartaalrapportage. In 2019 kan je pas de vergelijking zien met 2018. I.v.m. de AVG wet mogen de 
tellingen een week gebruikt worden. Passanten lopen door de hele binnenstad worden dan diverse 
keren geteld, maar de unieke bezoeker wordt slechts 1x geteld. Daarnaast wordt de bezoekduur 
gemeten. Dhr. M. Wijk (lokaal de Klik) vraagt zich af, hoe je bv. de beleving in de stad zou kunnen 
meten. Frans antwoord dat deze tellingen alleen maar de cijfers weergeven en meer niet. Bert, de 
cijfers worden registratief gebruikt, vooral toekomst gericht om doelstellingen voor evenementen te 
bepalen. Marijn (v. Dal mode) is er contact met ander steden, zodat je kan vergelijken. Bert, heeft 
met 4 andere steden contact. De POBD is zoekende naar welke rapportage wenselijk is. Wat willen 
de leden, denk hierover na en laat het aan het secretariaat weten. Bert stelt voor om hierover een 
middag te organiseren, Gerben stelt de locatie bij D. M. beschikbaar.



8. Rondvraag.
Rene (Lichtpaleis) de POBD evenementen in de stille gebieden,zouden in de werkgroep in die 
gebieden besproken moeten worden.
Jim, mist de samenwerking met de lokale radio e.d.
Arien, naar aanleiding van de vacature voor het secretariaat, is er op 16 november een afrondend 
gesprek met Jose Advocaat. Jose gaat per 1 januari 2019 de taken van Corrie overnemen, omdat 
Corrie met pensioen gaat. Bij deze weet u dan, welk gezicht bij het secretariaat gaat horen.
Jim, zijn er mensen met een beperking benaderd voor deze vacature? Antwoord Arien: deze hebben 
niet gereageerd op de open vacature.
 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje en om te 
netwerken.
                                                                     

    

    
    

     

 


