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Notulen Algemene Ledenvergadering POBD 
 
Datum   : 20 november 2019 
Plaats   : Osteria-bar Luca, Voorstraat 256-B, Dordrecht 
Tijdstip   : 18:15 – 20:00 uur 
Aanwezig   : Bestuursleden A. van Pelt, B. Braanker, J. vd Heuvel,  
    J. Huisman, R. Gravendijk, D. van Buuren 
    Leden: op aanvraag bij het secretariaat 
Afwezig met kennisgeving : Leden: op aanvraag bij het secretariaat 
Gasten   :  Rob Weiss en Sonja Unk 

 
1. Opening  

Voorzitter Arien van Pelt opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Een speciaal welkom aan Rob Weiss en Sonja Unk van bureau Ik-Onderneem.  
De notaris heeft zich zojuist afgemeld vanwege enorme verkeersdrukte. 
Zij is tijdens deze ledenvergadering telefonisch bereikbaar voor eventuele vragen.   

  
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 24 september 2019 worden zonder verdere aanpassingen goedgekeurd 
en vastgesteld.  
 

4. Statutenwijziging POBD 
De conceptstatuten zijn ter inzage op de POBD website geplaatst.  
 
De huidige gebiedsindeling verliep stroef, sommige gebieden waren erg groot. 
Tevens zijn er mensen die bepaalde interesses hebben en zich daar graag voor in gaan 
zetten in specifieke interessegroepen.  
 
De voorzitter licht de belangrijkste veranderingen toe:  

• Artikel 2: 
1.a.: De belangrijkste aanpassing is het doel van het gebied. Dit moet ruimer van 
opzet worden met de mogelijkheid voor ondernemers buiten het kerngebied, die 
onder dezelfde voorwaarden als de huidige leden, zich aan kunnen melden als lid; 
1.b.: “Winkelgebied Dordrecht” staat hier goed omschreven; 
2.a.: Toegevoegd dat er een evenwichtige inzet moet zijn in het gebied, om 
scheefgroei tegen te gaan. Tevens is hieraan toegevoegd: het versterken van 
bestaande publieksevenementen en initiëren van nieuwe evenementen; 
2.c.: Toegevoegd: het bevorderen van de onderlinge samenwerking door het 
aanbieden van op maat gemaakte cursussen en trainingen en dergelijke; 
2.d.: Toegevoegd: het bevorderen van onderlinge informatie-uitwisseling door 
middel van onder andere het opzetten en onderhouden van een digitaal platform 
zoals Chainels. 

• Artikel 5A en 5B 
In dit artikel wordt de groep omschreven die middels een vrijwillige bijdrage lid 
kunnen worden. Onder artikel 5.B wordt de mogelijkheid van het lidmaatschap 
nogmaals beschreven voor de ondernemer die geen reclamebelasting 
verschuldigd is aan de gemeente.   
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• Artikel 6: 
1: Voor het bestuur is toegevoegd dat de zowel de voorzitter als penningmeester 
geen extra taken hoeven te verrichten binnen de vereniging, met als gevolg een 
uitbreiding van het bestuur.  

• 2.a.: Deelgebieden komen te vervallen en er wordt gewerkt met de volgende 4 
werkgroepen:  
- Koplopers 
- Evenementen 
- Openbare Ruimten 
- Straathoofden 
Eén vertegenwoordiger per werkgroep sluit aan bij het bestuur.  
 

5. Stemmen 
De tijdens de ALV van 20 november 2019 aanwezige leden hebben, met een absolute 
meerderheid van stemmen, ingestemd met de nieuwe statuten. Voor goedkeuring van 
deze statutenwijziging is een meerderheid van tenminste 2/3 van de aanwezige leden 
vereist.  De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun akkoord. De verandering kan in 
gang gezet gaan worden.  

 
6. Financiële omslag begroting 2020 

De penningmeester neemt de aanpassingen van de conceptbegroting 2020 door, op 
basis van de nieuwe organisatiestructuur, aan de hand van het spreadsheet dat is te 
downloaden via de website.  
 
Tijdens de ledenvergadering op 23 september jl. is de vorige begroting goedgekeurd. De 
geplande inkomsten en uitgaven in 2020 bedragen € 198.000. Hier zijn verder geen 
vragen meer over. 
 
Veranderingen 2020 

➢ De posten uit de oude begroting zijn toebedeeld aan de werkgroepen 2020.  
Per post is bekeken waar deze bedragen het beste passen in de nieuwe 
organisatiestructuur.  

➢ De posten onvoorzien zijn moeilijk te verdelen in de nieuwe structuur en worden 
op een centrale plaats neergezet. Werkgroepen die onvoorziene uitgaven hebben 
kunnen hier een beroep op doen.  

➢ De bedragen die niet besteed zijn in 2019 (overschot) worden voor 2020 
toebedeeld aan de eigen Straathoofden in het desbetreffend gebied. 
Overschot-2019 blijft dus in het eigen gebied.  

➢ Voor het overschot uit 2020 vervallen de “rugnummers” per straat in 2021 en 
worden de bedragen toebedeeld aan Straathoofden en niet meer aan het oude 
gebied.  

 
De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet en krijgt een pluim van de aanwezigen 
voor het omzetten van de begroting naar de nieuwe organisatiestructuur.  
Er wordt nogmaals benadrukt dat samenwerking in de toekomst erg belangrijk is.  

 
7. Huishoudelijk Regelement 

Er worden nog onderlinge afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een 
verenigingsreglement. 
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8. Presentatie Rob Weiss 
Rob Weiss van bureau Ik-Onderneem gaat verder in op de nieuwe organisatiestructuur 
en geeft uitleg over de invulling van de nieuwe werkgroepen / thema’s. Deze presentatie 
is te downloaden via de website.  
 

9. Vragen en opmerkingen 
- Aanmeldingen voor de werkgroepen mailen naar secretariaat@pobd.nl. 
- Indeling van straten mag door de straat zelf bepaald worden, er is slechts één 

vertegenwoordiger van alle gezamenlijke Straathoofden naar het bestuur. 
- Er wordt verbinding gezocht met straten waar geen activiteiten zijn. 
- De huidige website gaat op de schop en moet op korte termijn up to date zijn, 

passend bij de nieuwe organisatie.  
 

10. Black Friday 
Remco Gravendijk, voorzitter van de Koplopers, brengt tot slot Black Friday onder de 
aandacht en vraagt allen informatie door te geven voor de website en de posters op te 
hangen die deze week worden verspreid. Aan de achterkant van deze posters staan de 
bijzondere openingstijden voor de decembermaand vermeld.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter doet een oproep aan de leden om zich aan te melden voor de nieuwe 
werkgroepen. Dennis van Buuren wordt bedankt voor de gastvrijheid en de lekkere 
pizza’s. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20:00 uur.  
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