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Notulen Algemene Ledenvergadering POBD 
 
Datum   : 24 maart 2021 
Plaats   : Livestream vanuit Meeting House  
Tijdstip   : 18:00 – 19:00 uur 
Aanwezig   : Bestuursleden A. van Pelt, B. Braanker, R. Gravendijk,  
    D. van Buuren, M. Habets, J. Huisman 
    Leden: op aanvraag bij het secretariaat 
Afwezig met kennisgeving : Leden: op aanvraag bij het secretariaat 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Voor het eerst sinds het bestaan van de POBD een digitale ledenvergadering. De  
      aanwezigen worden met een introductie film meegenomen naar Meeting House in de  

Johan de Wittstraat, waar voorzitter Arien van Pelt de aanwezigen verwelkomt en de  
      vergadering opent.  

 
2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt door de voorzitter toegelicht en vastgesteld. 
 

3. Mededelingen en Ingekomen stukken 
3.1. Notulen vorige vergadering 

De notulen van 23 september 2020 worden zonder verdere aanpassingen 
goedgekeurd en vastgesteld. De notulen kunt u inzien op de website.  

3.2. Chainels 
- Moderator 
 De moderator wordt ingezet om discussies op Chainels in goede banen te 
 gaan leiden. Hij/zij bewaakt en optimaliseert de communicatie op dit platform.  
 Het functieprofiel van de moderator met duidelijke spelregels kunt u 
 binnenkort inzien via Chainels.  
- Maandelijkse update bestuur 
 Om de werkzaamheden van het bestuur beter inzichtelijk te maken komt er 
 een maandelijkse update vanuit het bestuur op Chainels. De actuele 
 bezigheden en lopende zaken worden hier uitgelicht, zodat de leden  
 weten wat er speelt en waar het bestuur mee bezig is.   

3.3. Kwartiermaker 
De bestuursleden zijn individueel wekelijks veel (vrijwillige) tijd kwijt aan 
werkzaamheden voor de POBD en lopen tegen zaken aan die bijna niet meer te 
behappen zijn voor vrijwilligers, ondanks het feit dat zij dit met veel plezier doen.  
Om goed door te kunnen pakken is er samen met de gemeente Dordrecht 
gekeken naar de inzet van een Kwartiermaker, die doelstellingen mee gaat krijgen 
waar onze organisatie over 1 á 2 jaar moet staan.  
Opdrachtgever is de POBD en wordt hierbij ondersteund door de gemeente. Het 
bestuur gaat de doelstellingen inventariseren en houdt de leden via Chainels op 
de hoogte.  

3.4. Voorlopige data evenementen  
Onder voorbehoud van de corona ontwikkelingen hebben wij de volgende 
activiteiten voor 2021 gepland:  
- Shoppingnight : komt dit jaar te vervallen   
- Dordt in de Mode: 18 september 
-  Dordt Pakt Uit: 18 en 19 september 
 
 

http://www.pobd.nl/
mailto:secretariaat@pobd.nl
https://pobd.nl/wp-content/uploads/2019/02/20200923-Verslag-ALV-POBD-23-september-2020.pdf
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3.5. Werkgroep Leegstand 
De gemeente heeft grootse plannen met de binnenstad die goed zijn voor de 
ondernemers. Leegstand is daarbij een doorn in het oog, ongeveer 25%.  
De POBD behartigt in deze werkgroep de belangen van de ondernemers die in de 
zogenaamde krimpgebieden zitten. 
Naast de POBD bestaat deze werkgroep uit vertegenwoordigers van de 
Vastgoedondernemers, Gemeente en Dordrecht Marketing & Partners, allen met 
verschillende belangen. Concept ideeën en overige zaken die binnen de 
werkgroep aan de orde komen worden door de POBD teruggekoppeld aan de 
lokale ondernemers, om de laatste inzichten van betrokkenen mee te nemen naar 
de werkgroep.  
 

3.6. Werkgroepen POBD 
De werkgroepen hebben het afgelopen jaar veel werk verzet en deze activiteiten 
zijn gebundeld in een filmfragment, welke u kunt terugkijken via Chainels. 
Klik hier voor het openen van de film.  
De werkgroepen zijn nog steeds op zoek naar extra handen. Aanmelden kan via 
het secretariaat.  
 

4. Financiën  
De penningmeester licht de volgende stukken kort en bondig toe:  

4.1. Verantwoording 2020 
Het jaarverslag 2020 is voor aanvang van deze vergadering ter inzage op 
Chainels geplaatst. Er zijn geen vragen meer n.a.v. dit verslag. Het bestuur vraagt 
om goedkeuring van de leden tijdens de stemronde aan het eind van deze 
vergadering.  
 

4.2. Stand 2021 per heden 
De begroting 2021, zoals ingediend en besproken met de leden in september 
2020, is vanwege de huidige omstandigheden aangepast. Er is besloten om in 
2021 geen reclamebelasting te laten heffen, mogelijk gemaakt door extra 
inkomsten uit de vrijval van gelden en de verwachte extra opbrengsten uit 2020.  
Wethouder Maarten Burggraaf krijgt het woord en meldt dat de gemeente deze 
terugval in budget compenseert met een extra subsidie voor de jaren 2021, 2022 
en 2023. Een hele mooie handreiking van de gemeente, waarvoor dank wordt 
uitgesproken door het bestuur.  
De begroting wordt op diverse punten nader toegelicht door de penningmeester 
aan de hand van een aantal sheets met uitleg over de doorgevoerde 
aanpassingen. De bijdrage van de gemeente, zoals toegelicht door de wethouder, 
is nog niet verwerkt in deze versie 2.0. 
Er zijn geen vragen meer n.a.v. deze presentatie en er wordt eveneens 
goedkeuring van de leden gevraagd voor deze aanpassingen tijdens de 
stemronde die later volgt.  
 

4.3. Administratiekantoor 
Per 1 januari wordt de POBD ondersteund door Flynth. De transitie is soepel 
verlopen.   
 

http://www.pobd.nl/
mailto:secretariaat@pobd.nl
https://www.chainels.com/111581349401657627/files/311618398518981965
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5. Wat hebben we bereikt 
Via een korte film wordt getoond waar de POBD nu staat en wat er allemaal is gedaan in 
de achterliggende periode. Klik hier om de opname terug te kijken.  
 

6. Mutaties bestuur 
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen voor het vervullen van de vrijgekomen 
functies binnen het bestuur.  
Arien van Pelt stelt zich daarom opnieuw beschikbaar als voorzitter voor maximaal 2 jaar 
en hoopt in deze periode een geschikte kandidaat in te werken die hem, na of binnen 
deze termijn, op kan volgen.  
Bert Braanker stelt zich opnieuw beschikbaar als penningmeester voor de maximale 
termijn van 3 jaar.  
Voor de vacature secretaris zijn geen aanmeldingen ontvangen, deze functie blijft nog 
steeds vacant.  
Dennis van Buuren is benoemd tot voorzitter van de werkgroep Evenementen. Hij zal 
deze werkgroep vertegenwoordigen bij de bestuursvergaderingen.   
 

7. Stemronde 
De volgende onderwerpen worden via Chainels in stemming gebracht onder de 
aanwezigen. Indien de app niet is geïnstalleerd kan er een sms of app verstuurd worden 
naar het vooraf opgegeven 06 nummer:  

7.1. Jaarverslag en de verantwoording over 2020 
De leden gaan unaniem akkoord.  

7.2. Wijzigingen op de begroting van 2021 
De leden gaan unaniem akkoord. 

7.3. Arien van Pelt, voorzitter POBD voor een periode van maximaal 2 jaar 
De leden gaan unaniem akkoord. 

7.4. Bert Braanker, penningmeester POBD voor een periode van maximaal 3 jaar 
Met één onthouding van stemmen gaan de overige leden akkoord. 

 
8. Samenwerking Dordrecht Marketing & Partners 

In 2021 wordt de samenwerking met Dordrecht Marketing & Partners voortgezet.  
Danny den Braber licht deze samenwerking toe in een vooraf opgenomen video. 
Een naslagwerk van deze samenwerking wordt binnenkort op Chainels geplaatst.  
 

9. Rondvraag 
- Waar moet de consument zijn om alles te weten over de binnenstad.  
 Op de website van InDordrecht staat nagenoeg alle informatie die van belang is.  
 Ontbrekende zaken kunnen worden gemeld bij Dordrecht Marketing & Partners.  
 
Verder zijn er geen vragen voor de rondvraag. Mochten de leden toch nog vragen 
hebben dan kunnen zij contact opnemen met een van de bestuursleden.  
 

10. Sluiting 
Arien bedankt de techniek die deze vergadering mogelijk heeft gemaakt, Meeting House 
voor de gastvrijheid en allen die hierbij aanwezig waren. Niets meer aan de orde zijnde, 
sluit de voorzitter de vergadering om 19:00 uur.  
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