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Notulen Algemene Ledenvergadering POBD 
 
Datum   : 23 maart 2022 
Plaats   : Kunstkerk, Museumstraat 65 Dordrecht 
Tijdstip   : 18:30 – 20:00 uur 
Aanwezig   : Bestuursleden A. van Pelt, B. Braanker,  
    M. Habets, T. Roodfeld, A. Klingler, J. Huisman 
    Leden: op aanvraag bij het secretariaat 
Afwezig met kennisgeving : Leden: op aanvraag bij het secretariaat 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Voorzitter Arien van Pelt opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Hij is blij met de grote opkomst met de vele nieuwe gezichten.  

      Arien kondigt aan dat dit zijn laatste jaar als voorzitter van de POBD is en dat het bestuur  
      op zoek gaat naar een goede vervanger. De afgelopen jaren is er een mooi team  
      neergezet dat staat voor samenwerking.  
      De gastheren Boris Gunst en Dennis van Buuren heten de gasten welkom namens de  
      Kunstkerk. Zij zijn trots op het mooie resultaat en blij met de POBD als eerste  

gast in deze mooi gerenoveerde Kunstkerk. 
 
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 22 september 2021 worden zonder aanpassingen goedgekeurd en 
vastgesteld. Deze kunt u inzien op de website van de POBD. 

3.2. Chainels 
De passantentelling van RMC wordt gekoppeld aan Chainels. Vanaf half april zijn 
de bezoekersaantallen inzichtelijk voor iedereen op zowel stads- als straatniveau 
per week of per dag.   
Het bestuur is druk bezig met de gemeente om alle regels te formaliseren voor de  
passantentelling om boetes, zoals in Enschede, te voorkomen. 

3.3. Voorlopige data evenementen 2022 
- Dordt Pakt Uit voorjaar: 16 april 
- Shoppingnight :  30 juni 
-  Dordt Pakt Uit najaar:  24 en 25 september 
- Dordt in de Mode:  25 september 
 

4. Terugblik 2021 
Via een korte film wordt teruggekeken naar de activiteiten van het afgelopen jaar. Denk 
hierbij aan de creatieve inzet van veel ondernemers bij o.a. Dordt Pakt Uit in 
samenwerking met Circus Royaal, het Dwaalspoor tijdens de Dordtse December Dagen 
en ondersteuning van de Inpakservice, de Cuyp Ondernemersavond in het Dordts 
Museum, de kerstetalagewedstrijd en de actie Dordrecht wordt Antwerpen.  
U kunt de film bekijken via deze link. 
 
Mede door de inzet van alle werkgroepen is er veel gedaan. Naast de getoonde beelden 
was er nog de Taxi-bezorgservice tijdens de feestdagen en het project Digitalisering 
Ondernemers Binnenstad om de leden op weg te helpen met social media. Dit project is 
mogelijk gemaakt met ondersteuning van het opleidingscentrum DaVinci College en de 
financiële bijdrage van de gemeente.  

http://www.pobd.nl/
mailto:secretariaat@pobd.nl
https://pobd.nl/wp-content/uploads/2019/02/20210922-Concept-Verslag-ALV-POBD-22-september-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wjILvQP3xYk&t=34s
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5. Financiën - 2021 
De penningmeester licht de volgende stukken toe:  

5.1. Afronding begroting 2021 
U kunt het jaarplan en de begroting 2021 inzien via Chainels.  
Met een aantal kleine aanpassingen gedurende het afgelopen jaar worden de 
uiteindelijke realisatiecijfers getoond ten opzichte van de begroting van 23 
september 2020. Grote afwijkende bedragen zijn nader toegelicht aan de 
accountant.  
Aandachtpunten in het jaarverslag 2021:  

• BTW vraagstuk 
Er loopt al 1,5 jaar een gesprek met de accountant over de aftrekbaarheid 
van BTW op de reclamebelasting die aan de POBD wordt uitbetaald door 
de Gemeente. In dit proces zijn de stappen niet correct doorlopen door de 
ingeschakelde fiscalist en dient het volledig proces opnieuw gestart te 
worden. De accountant heeft geadviseerd dit punt specifiek te benoemen 
in het jaarverslag.  

• Passantentelling 
POBD wil een boete, zoals afgelopen jaar aan de gemeente Enschede is 
opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens, voorkomen. Wij maken 
gebruik van hetzelfde systeem, maar blijken als klant juridisch een andere 
status te hebben dan de gemeente Enschede. Wij hebben direct belang bij 
de techniek die gehanteerd wordt en daarom mogen wij wel gebruik maken 
van dit AVG-proof systeem. Hierbij worden we wel geadviseerd om 
aanvullende maatregelen te treffen. 
De gemeente moet aan de slag met de adviezen die wij daarvoor hebben 
ontvangen, daar is tot op heden nog geen reactie op ontvangen. Om die 
reden wordt daarom in het jaarverslag een risicovermelding gedaan.  

• Gemeentelijke contracten 
Het volledig pakket van financiële afspraken met de gemeente moet 
formeel vastgelegd en ondertekend worden door de gemeente. De POBD 
heeft hier in het voorjaar 2022 een document voor aangeleverd, dat tot op 
heden nog niet is ondertekend door de gemeente.  
Ook dit punt is meegenomen in het jaarverslag.  

 
6. Presentatie werkgroepen 

De voorzitters van de werkgroepen lichten hun werkzaamheden toe: 
- Werkgroep Koplopers 
Ties Roodfeld heeft afgelopen jaar het stokje overgenomen van Remco Gravendijk.  
De werkgroep houdt zich o.a. bezig met activiteiten rondom Dordt in Stoom, 
Shoppingnight, Dordt in de Mode en de Stadswandeling. De groep staat open voor 
nieuwe en leuke ideeën.  
- Werkgroep Openbare Ruimte 
Mark Habets meldt dat de werkgroep zich richt op een schone en representatieve 
binnenstad, denk hierbij aan onkruidbestrijding en fietsen door de binnenstad. Er is een 
goede samenwerking met KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) en daarnaast heeft men 
een Groenplan en Lichtplan ingebracht bij de gemeente. Recentelijk zijn middels een 
schouw de locaties van het Lichtplan bekeken met de afdeling welstand van de 
gemeente.  
Morgen staat de actie Dordt Schoon op het programma. Iedereen die hierbij aan wil 
sluiten is van harte welkom.  
 
 

http://www.pobd.nl/
mailto:secretariaat@pobd.nl
https://www.chainels.com/111581349401657627/files/311647781719952785
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- Werkgroep Evenementen 
Andrea Klingler heeft het stokje overgenomen van Dennis van Buuren.  
De werkgroep Evenementen gaat zich voornamelijk richten op die momenten dat er geen 
evenement gepland is in de binnenstad vanuit Dordrecht Marketing. Er wordt gekeken 
naar het aanbod en wat wij daarin missen. Tevens wordt er gekeken naar een juiste 
verdeling over de bezoekersgroepen en maanden van het jaar. Wat past bij Dordrecht en 
hoe kunnen wij als ondernemer daar meer van profiteren?  
Ook voor dit jaar staan weer acties gepland rondom Sinterklaas en Kerst en voor nu is de 
werkgroep druk bezig met de voorbereidingen voor Dordt Pakt Uit voorjaarseditie. De 
bijbehorende poster zit in de goodiebag die alle leden krijgen uitgereikt na afloop van de 
ALV. Aan alle leden het verzoek om tijdens DPU iets leuks te organiseren in de eigen 
winkel.  
- Werkgroep Straathoofden 
Remco Gravendijk geeft sturing aan de werkgroep vanwege het ontbreken van een 
voorzitter. Straathoofden verwelkomen o.a. nieuwe leden, dragen zorg voor lief en leed in 
de straten en begeleiden individuele straatactiviteiten daar waar nodig.  
  
Via dit filmpje doen wij nogmaals een oproep voor deelname aan een werkgroep, er zijn 
nog vele handjes nodig. Deelname is niet vrijblijvend, je moet van elkaar op aan kunnen 
en actief samen aan de slag gaan. Aanmelden kan via secretariaat@pobd.nl  
 

7. Presentatie Dordrecht Marketing 
Danny den Braber licht de samenwerking POBD en Dordrecht Marketing & Partners toe 
aan de hand van deze presentatie.   
Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd of er een terugkoppeling kan komen over wat de 
Albert Cuyp campagne heeft opgeleverd voor de ondernemers. Dit als motivatie voor de 
ondernemers om de krachten te bundelen. Dordrecht Marketing gaat hiermee aan de 
slag.  
Goede ideeën graag doorgeven aan Remco die deze meeneemt naar de overleggen met 
Dordrecht Marketing.  
 

8. Koopavond 
Er zijn 2 enquêtes uitgezet om de wensen te inventariseren van zowel bezoekers als 
ondernemers.  
De bezoekers geven aan weinig tot geen gebruik te maken van de koopavond en geven 
de voorkeur aan de vrijdagavond. 
De ondernemers daarentegen geven nog steeds de voorkeur aan de donderdagavond.  
Op basis van personeelstekort zien diverse winkels een koopavond op vrijdag niet zitten, 
grote filiaalbedrijven zetten hun personeel dan elders in. De afbouw van de weekmarkt 
geeft op vrijdagavond ook veel onrust in de binnenstad.  
Om deze redenen is er besloten om de donderdagavond aan te houden als de reguliere 
koopavond en dat de vrijdagavond initieel gekoppeld gaat worden aan thema’s en 
momenten. Rond de zomer hoopt men met een eerste thema-avond te organiseren. 
Samen met Dordrecht Marketing wordt er een campagne gestart om de koopavond te 
promoten. Ook de horeca en cultuursector worden hierbij betrokken. Met elkaar 
optrekken maakt ook ondernemen op de koopavond in rustige straten weer aantrekkelijk 
en veilig. Wederom zijn ideeën van harte welkom, graag doorgeven aan Kwartiermaker 
Remco Gravendijk.  
 
 

http://www.pobd.nl/
mailto:secretariaat@pobd.nl
https://www.youtube.com/watch?v=mM11U9hbRXk
mailto:secretariaat@pobd.nl
https://www.chainels.com/image/311650024866237837
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9. Financiën - 2022 
De begroting 2022 staat op Chainels en vraagt om vooruitkijken.  
In dat kader wordt aan de leden gevraagd of zij instemmen met de aanstelling van de 
Kwartiermaker voor een periode van 3 jaar i.p.v. de eerder afgesproken periode van 1 
jaar.  
De eerder besproken punten: BTW-vraagstuk, Passantentelling en Bijdrage “derden” 
lopen door in 2022. 
 

10. Stemming 
De volgende onderwerpen worden in stemming gebracht onder de leden: 

10.1. Jaarverslag en verantwoording 2021 
De leden stemmen unaniem in met het jaarverslag en verantwoording 2021 en  
wordt bij deze aangenomen. 

10.2. Begroting 2022 
De leden gaan akkoord met de begroting 2022. Eén lid onthoudt zich van 
stemming.  

10.3. Verlenging contract kwartiermaker tot 1 juli 2024 
De leden gaan akkoord met de verlenging van het contract van de kwartiermaker 
voor 3 jaar, tot 1 juli 2024.  

 
11. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 

12. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20:00 uur.  

 
Aansluitend aan deze Algemene Ledenvergadering vindt de uitreiking van de Johan de 
Witt-speld aan Jaap Huisman plaats.  
 

http://www.pobd.nl/
mailto:secretariaat@pobd.nl

