Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht
Vriesestraat 33, 3311 NN Dordrecht
Internet: www.pobd.nl
E-mail: secretariaat@pobd.nl

Notulen Algemene Ledenvergadering POBD
Datum
Plaats
Tijdstip
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig met kennisgeving
Gasten:

:
:

22 januari 2019
Restaurant de Grote Griek, Voorstraat 394 te Dordrecht
18:00 – 21:00 uur
Bestuursleden A. van Pelt, B. Braanker, A. Kasius,
J. vd Heuvel, R. Stellaard, J. Elzerman, J Huisman
Leden: op aanvraag bij het secretariaat
Leden: op aanvraag bij het secretariaat
Rob Weiss en Sonja den Duijn

1. Opening
Voorzitter Arien van Pelt opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Boeli en zijn team van restaurant de Grote Griek worden bedankt voor de gastvrijheid en
het bereiden van een heerlijke maaltijd.
Er is de afgelopen periode hard gewerkt door de werkgroepen om de financiële cijfers op
tijd aan te leveren voor deze bijeenkomst.
Verder is er aansluiting gevonden met het gebied Statenplaats, Jeroen Elzerman is
hiervoor het aanspreekpunt en heeft plaatsgenomen in het bestuur.
Het project AED is nog onder de aandacht bij het bestuur.
Volgens Arien is er de afgelopen tijd een grote slag gemaakt, waar hij erg trots op is.
2. Notulen vorige vergadering
2.1. Ter behandeling en vaststelling.
De notulen van 14 november 2018 worden zonder aanpassingen goedgekeurd en
vastgesteld.
3. Mededelingen en Ingekomen stukken
3.1. Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
4. Verantwoording 2018 / Begroting 2019, stand van zaken
4.1. Bert Braanker meldt de aanwezigen dat de goedgekeurde notulen geplaatst
worden onder de kop Informatie op de POBD website. De financiën, zoals
vandaag worden besproken, worden hier binnenkort aan toegevoegd.
4.2. Verantwoording 2018
Jaarstukken:
De penningmeester Bert Braanker licht de jaarstukken toe aan de hand van de
informatie die naar de leden is gecommuniceerd.
De stukken die zijn opgeleverd door TenRaede liggen bij de accountant en worden
tijdens deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.
De Grootboekmutaties leveren geen vragen op bij de aanwezigen.
De Kolommenbalans is door het bestuur en de werkgroepen gecontroleerd. De
opbrengst van de extra reclamegelden in november jl. à € 45.000,-, is
gecorrigeerd. Deze post stond te boek als subsidie in de kolommenbalans.
Beide documenten worden zonder verdere aanpassingen goedgekeurd door de
aanwezigen.
De aanwezigen geven eveneens hun goedkeuring voor het conceptrapport dat is
opgesteld op basis van de zojuist gepresenteerde cijfers.
Op 1 februari aanstaande moet er finaal akkoord gegeven worden door de
accountant en worden de stukken definitief.
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Het bijgeleverde jaarverslag, opgesteld door de voorzitter in samenwerking met de
werkgroepen, wordt zonder verdere aanpassingen goedgekeurd.
4.3. Begroting 2018 / 2019
In de begroting wordt gewerkt met besluiten en bijbehorende data.
De extra bijdrage van de gemeente, € 44.886,-, is op 30 november 2018
bijgeboekt en verdeeld onder het bestuur en de werkgroepen. Het bestuur gaat
deze extra kosten besteden aan alle zaken en evenementen zoals vermeld in de
begroting.
De budgetten van de werkgroepen worden vermeld, deze hadden een positief
saldo aan het eind van 2017. Onderaan staat het bedrag dat in 2018 uitgegeven
kon worden per werkgroep. De voorzitter van iedere werkgroep kan de uitgaven
van zijn werkgroep specificeren, werkgroepen hebben hun eigen verantwoording
voor besteding van de gelden.
Vanuit de zaal zijn er geen op- of aanmerkingen op de begroting 2018.
Begroting 2019 is akkoord bevonden tijdens de Algemene Ledenvergadering in
november jl. Er is een bedrag van € 23.000,- bijgekomen aan subsidie voor de
feestverlichting. De overheveling vanuit 2018 bedroeg € 92.168,-. Op dit moment
is er te besteden € 325.000,-.
De kosten voor het administratiekantoor en de verzekeringen zijn verlaagd, de
accountant verhoogd. Post onvoorzien van het bestuur is verlaagd waardoor er
een sluitende begroting is ontstaan. De overschotten van de werkgroepen en het
bestuur over 2018 zijn hierin opgenomen.
Begroting is gebaseerd op het 3e besluit dat het bestuur heeft genomen en wordt
zonder bezwaar aangenomen.
Eventuele vragen kunnen aan het eind van de bijeenkomst worden gesteld.
5. Presentatie BRO
5.1. Het bestuur van de POBD gelooft in de kansen en wil daar graag verder mee aan
de slag, samen met alle binnenstadondernemers, de gemeente en
vastgoedeigenaren. Ik Onderneem! en BRO zijn door de gemeente aangesteld om
hen daarbij te helpen.
Rob Weiss en Sonja den Duijn nemen de aanwezigen mee in de kansen om de
samenwerking onderling én met gemeente en vastgoedeigenaren een impuls te
geven. Het doel van de vergadering is ons gezamenlijke belang, onze wensen en
kansen om de Dordtse binnenstad nog aantrekkelijker te maken en meer omzet te
genereren.
POBD krijgt de kans om de kennis en ervaring te benutten van “Ik Onderneem” en
“BRO”. Zij worden ingehuurd en betaald door de gemeente Dordrecht om
Dordrecht sterker op de kaart te gaan zetten. Niet alléén, maar in samenwerking
met de Dordtse ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente.
Dordrecht heeft veel moois te bieden en er staan bijzondere evenementen op de
kaart zoals de Passion en het 800-jarig bestaan. Dingen waarin Dordrecht zich
onderscheidt van andere gemeentes. Ik Onderneem en BRO zijn ervoor om deze
samenwerking te optimaliseren, maar niet vrijblijvend!
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Er wordt een beroep gedaan op de inzet van minimaal 25 tot maximaal 40
ondernemers (Koplopers) die gezamenlijk werken aan een campagne om de klant
van Dordrecht te verrassen en te verleiden om naar het winkelgebied te komen.
Onder het motto van: “Samen bereik je meer dan alleen!”
Koploper zijn houdt in dat u als ondernemer:
• Als eerste op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in Dordrecht.
• Meedenkt over de wijze waarop Dordrecht zichzelf op de kaart zet.
• In circa 6 bijeenkomsten werkt aan een campagne en ‘tips & tools’ krijgt.
• Gebruik maakt van alle kansen die mee doen u biedt met als doelstelling
meer traffic naar de binnenstad en uw winkel, meer service en meer omzet.
Voor het beste resultaat voor u als ondernemer en de hele binnenstad is het van
belang om een groep enthousiaste en actieve koplopers te hebben. Er wordt een
(tijds)investering van u verwacht en u dient tevens aanwezig te zijn bij de
bijeenkomsten. U krijgt er heel veel voor terug! Kennis, kunde, betrokkenheid,
samenwerken met collega-ondernemers en niet te vergeten, een gezellige avond!
Investering: € 50,- borg en in tijd: 6 x 3 uur tijdens de avonduren.
Wat levert het u concreet op?
• Klantenbinding; klanten die trouw zijn, die terugkomen en hun
enthousiasme delen met hun omgeving.
• Traffic naar Dordrecht en uw bedrijf: nieuwe klanten die zorgen voor
nieuwe omzet.
• Naamsbekendheid: van Dordrecht, uw bedrijf en van uw
producten/diensten.
• Kwaliteitsslag: verdere professionalisering van Dordrecht, uw bedrijf en uw
bedrijfspresentatie.
• Onderscheidend vermogen: voorsprong op andere winkelgebieden en een
stevigere concurrentiepositie.
Er zijn vast ondernemers die u graag in de koplopers groep wit hebben. Dat kan
zijn omdat u prettig samenwerkt, elkaar graag mag of dat u vindt dat deze
ondernemer een prominente rol heeft in Dordrecht. Neem contact op met die
ondernemers, deel deze informatie en vraag of hij/zij ook meedoet!
Aanmelden kan via het secretariaat van de POBD: secretariaat@pobd.nl
De Passion kan een mooi evenement zijn om met de groep Koplopers naar toe te
werken. De POBD wordt hierdoor een onderdeel van het groter geheel, een
systeem opgezet door Ik Onderneem, wat later onderhouden wordt door de
POBD. Ik onderneem trekt zich dan terug. Op korte termijn moet deze groep dan
wel bekend zijn bij Rob Weiss.
Er wordt opgemerkt dat de route van de Passion geheim blijft en niet door de
winkelroute loopt.
De volledige presentatie van Ik Onderneem en BRO, Kracht van het Collectief, is
te downloaden via de website
6. Rondvraag
6.1. Niet-aanwezigen moeten ook geïnformeerd worden over deelname aan deze
groep Koplopers. Er wordt een oproep gedaan aan allen om dit onder de aandacht
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te brengen bij collega-ondernemers. Het adressenbestand van de POBD is op dit
moment niet compleet waardoor niet iedereen deze informatie onder ogen krijgt.
6.2. Data voor de Koplopers-bijeenkomsten zijn nog niet vastgesteld.
Er wordt voorgesteld dit in te plannen op maandag, dinsdag of woensdagavond.
Rob Weiss zal deze data in gaan plannen bij voldoende deelname.
6.3. Arien heeft recent een gesprek gehad over de openbare toiletten. Er komen op
korte termijn geen openbare toiletten bij. De snelste oplossing is het maken van
een kaartje waarop vermeld wordt waar een toilet beschikbaar wordt gesteld.
6.4. Kerstbomen moeten volgend jaar collectief ingekocht gaan worden, veel
goedkoper.
6.5. Er worden zorgen geuit vanuit de zaal over de financiering van Dordrecht
Marketing. POBD heeft voor 2019 een overeenkomst afgesloten met Dordrecht
Marketing. Eind 2019 wordt de eventuele samenwerking voor 2020 in kaart
gebracht en gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar.
7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20:30 uur.
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