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

:

24 september 2019
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 Dordrecht
18:15 – 21:00 uur
Bestuursleden A. van Pelt, B. Braanker, J. vd Heuvel
Leden: op aanvraag bij het secretariaat
Bestuursleden op aanvraag bij het secretariaat
Leden: op aanvraag bij het secretariaat

1. Opening
Voorzitter Arien van Pelt opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt door de voorzitter toegelicht en vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering
Ter behandeling en vaststelling.
De notulen van 22 januari 2019 worden zonder aanpassingen goedgekeurd en
vastgesteld.
4. Mededelingen en Ingekomen stukken
4.1. Chainels
Een nieuw multifunctioneel communicatieplatform dat onder de aandacht is bij de
POBD en financieel gedragen kan worden door meerdere partijen zoals politie,
brandweer, gemeente, VVV en Dordrecht Marketing. Indien het gebruik van
Chainels wordt ingevoerd zal een evenredig deel van de kosten doorbelast worden
op het vrij besteedbare budget van de POBD.
4.2. Extra koopavonden december 2019
Middels een enquête worden de winkeliers gevraagd hun stem uit te brengen over
de extra openingstijden rondom de feestdagen in de decembermaand.
4.3. Kerstmarkt 2019
Besprekingen met de organisatie van de Kerstmarkt hebben ertoe geleid dat het
toelatingsbeleid voor ondernemers in de binnenstad is verbeterd. Vanaf dit jaar
kunt u zich aanmelden voor een kraam (voor de deur) waarbij u óf uw eigen
product verkoopt, óf een ander product aanbiedt. In beide gevallen dienen de te
koop aangeboden producten wel een relatie te hebben met Kerst. De
aanmeldtermijn sluit speciaal voor POBD leden op 15 oktober.
4.4. Dordt Pakt Uit 2020
In 2020 zal Dordt Pakt Uit een 2-daags evenement worden. Na stemming genoot
dit de voorkeur van de aanwezigen t.o.v. één dag. De koplopers groep gaat
hiermee aan de slag.
4.5. Dordrecht 800 jaar stadsrechten
Tijdens de laatste bijeenkomst werd er naar samenwerking gezocht tussen
verschillende partijen voor het verkrijgen van subsidie. De POBD heeft besloten
hier niet aan deel te nemen. De koplopers gaan samen bepalen of er nog
activiteiten rondom Dordrecht 800 jaar stadsrechten georganiseerd kunnen
worden.
4.6. Bijeenkomst Verkeersstructuurplan Spuiboulevard 16 oktober
De gemeente organiseert op 16 oktober aanstaande een gezamenlijke
bijeenkomst op het stadskantoor. De hoofdlijnen van het verkeersstructuurplan
Spuiboulevard en omgeving worden gepresenteerd. De uitnodiging hiervoor wordt
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opgenomen in de volgende POBD Nieuwsbrief.
5. Financiën - Jaarplan en conceptbegroting 2020
De penningmeester licht de volgende stukken toe:
5.1. Jaarplan 2020
U kunt het jaarplan 2020 downloaden via de website.
5.2. Begroting 2020
Een bijzondere begroting, opgesteld om later aangepast te worden op basis van
de nieuwe organisatiestructuur, zoals vanavond tijdens deze vergadering wordt
besproken.
Het jaarlijks beschikbaar gestelde bedrag wordt verdeeld conform de eerder
genomen besluiten. Dit bedrag wordt naar evenredigheid verdeeld over het
bestuur en de vier werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een eigen begroting voor
2020 aangeleverd, welke is verwerkt in de conceptbegroting.
De Begroting 2020 kunt u downloaden via de website. Deze moet vóór 1 oktober
aanstaande ingediend zijn bij de gemeente t.b.v. de subsidieaanvraag.
De aanwezigen geven hun goedkeuring voor de conceptbegroting 2020 op basis
van de zojuist gepresenteerde cijfers.
6. POBD 2.0
Arien presenteert het voorstel over de nieuwe organisatiestructuur van de POBD in 2020.
Er is een concept opgesteld waarbij de huidige indeling, POBD bestuur met daaronder 4
werkgebieden, wordt vervangen door een volledig nieuwe indeling.
In deze nieuwe organisatie worden interesses gegroepeerd voor meer slagvaardigheid
en contact met collega’s en omgeving.
Het Bestuur blijft de overkoepelende rol houden.
Marketing en Secretariaat zorgen voor een professionele ondersteuning en begeleiding
van de ondernemers.
Koplopers 2.0 bestaat uit ondernemers die geloven in de kracht van samen en die graag
willen laten zien dat samenwerken loont en dat er leuke, verrassende activiteiten
georganiseerd kunnen worden waarbij beleving voor de bezoeker van Dordrecht centraal
staat. Binnen de Koplopersgroep komt een juiste verdeling tussen Horeca, Detailhandel
en Dienstverlening.
Straathoofden hebben een verbindende rol naar de naaste collega’s in de straat om de
betrokkenheid te vergroten en verbinding te houden met wat er speelt in de straat. De
straathoofden kiezen uit hun midden één vertegenwoordiger die zitting neemt in het
POBD-bestuur om daar de belangen te behartigen van alle straathoofden.
Openbare ruimten bestaat uit een groep ondernemers die elk hun eigen expertise
inzetten bij zaken die te maken hebben met de openbare ruimte in de binnenstad.
Evenementen draagt zorg voor uitvoering van de evenementen met behulp van
specifieke draaiboeken en professionele ondersteuning (Dordrecht Marketing,
evenementenbureau ’s). Een kritische kijk op bestaande draaiboeken en de kwaliteit van
dienstenleveranciers is daarbij noodzakelijk om Dordrecht op een heldere en
verfrissende manier op de kaart te houden.
Voor het volledig overzicht POBD 2.0 verwijzen wij u naar de website van de POBD. Hier
kunt u het volledig plan downloaden.
In een aantal andere steden wordt al op dezelfde wijze gewerkt.
De opzet van de nieuwe organisatie wordt in stemming gebracht en met een ruime
meerderheid van stemmen goedgekeurd.
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Het bestuur krijgt het mandaat van de leden om deze plannen verder uit te gaan werken
en opnieuw voor te leggen aan de leden tijdens een extra ingelaste ALV, op een nader te
bepalen datum, in november.
Op korte termijn wordt het aanpassen van de statuten besproken met de notaris.
7. Presentatie Ton van Wijngaarden – RTV Dordrecht
Ton van Wijngaarden, directeur en hoofdredacteur van RTV Dordrecht, wil meer
bekendheid gaan geven aan de winkelstraten en winkelgebieden in Dordrecht.
RTV Rijnmond heeft dit al eens gedaan en daar de volgende filmpjes voor gemaakt:
1 - voorbeeld geheim kruiskade
https://www.youtube.com/watch?v=j0uS41A6OL4
2 voorbeeld geheim Feijenoord
https://www.youtube.com/watch?v=teNNAlWdSR0&list=PLpvb2wwrlpVw5tHxPbeGs0HZhn7A2LOI
Het volledig voorstel kunt u nalezen op de website van de POBD, klik hier voor meer
informatie. Het bestuur van de POBD zal dit voorstel meenemen in de besprekingen met
Dordrecht Marketing voor 2020.
8. Presentatie Menno Postma – Vastgoed InterVisie
Het bestuur krijgt met enige regelmaat klachten over verhuurderszaken.
Menno Postma, directeur en oprichter van Vastgoed InterVisie, is daarom speciaal
gevraagd hier vandaag extra aandacht aan te geven.
Zijn presentatie kunt u downloaden via de website, klik hier voor meer informatie.
Heeft u nog vragen n.a.v. deze presentatie dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met
Menno Postma via Vastgoed InterVisie, 070-413 06 50, m.postma@vastgoedintervisie.nl
9. Sluiting
Jan Lokhorst wordt bedankt voor de gastvrijheid. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de
voorzitter de vergadering om 21:00 uur.
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