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Notulen Algemene Ledenvergadering POBD 
 
Datum   : 28 september 2022 
Plaats   : Kunstkerk, Museumstraat 65 Dordrecht 
Tijdstip   : 18:30 – 20:00 uur 
Aanwezig   : Bestuursleden: A. van Pelt, B. Braanker,  
    T. Roodfeld, A. Klingler, D. Vol, 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, voor  
      de laatste keer in zijn rol als voorzitter. Een speciaal welkom aan de gastsprekers     
      Maarten Burggraaf, Gerben Baaij en Dominique van Elsacker.  
      Wederom een goede opkomst en nieuwe gezichten.  
 
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 maart 2022 worden zonder aanpassingen goedgekeurd en 
vastgesteld. Deze kunt u inzien via Chainels en de website van de POBD. 

3.2. Huishoudelijke mededeling 
De voorzitter licht de volgende aanpassing in het Huishoudelijk Reglement toe:  
Externe communicatie: 
o De voorzitter is te allen tijde het eerste aanspreekpunt voor wat betreft externe 
 communicatie van de POBD zoals: Pers, persberichten, journalisten en 
 overige organisaties/partijen waar geen samenwerking mee is aangegaan 
 vanuit de POBD.  
o De voorzitter bepaalt op zijn beurt of hij eventuele vervolgacties ad hoc zelf op 
 kan pakken of deze voor verdere uitvoer onderbreng bij het bestuur, 
 werkgroepen,  secretariaat of kwartiermaker. 
De aanwezige leden wordt gevraagd hun goedkeuring te geven voor 
bovenstaande aanpassing tijdens de stemronde aan het eind van deze 
vergadering. 

3.3. Stichting Ondernemersklankbord 
Vandaag zijn er namens het Ondernemersklankbord twee adviseurs aanwezig, 
Piet Boerman en René Portielje, ter kennismaking en bevraging tijdens de borrel 
na afloop van deze ALV.  
Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan ondernemers uit het 
midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters, of begeleiding van 
ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen. 
Bovendien staan zij ondernemers bij die failliet dreigen te gaan. De adviseurs zijn 
werkzaam geweest in uiteenlopende sectoren en branches en kennen als geen 
ander de uitdagingen van het ondernemerschap. 
Recentelijk hebben zij in onze binnenstad ondersteuning verleend bij de verkoop 
van Sylvera damesmode en opstart van Elily Damesmode.  
 

4. Waterbushalte Hooikade 
“Is er nog contact geweest met de exploitant van de waterbus en gemeente i.v.m. de stop  
aan de Hooikade? Dit omdat deze waarschijnlijk in het najaar weer zal vervallen”. 

http://www.pobd.nl/
mailto:secretariaat@pobd.nl
https://www.chainels.com/111581349401657627/files/311644414935864927
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Wethouder Maarten Burggraaf krijgt het woord om deze ingezonden vraag te 
beantwoorden.   
De waterbus wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de traffic tussen diverse 
steden als Papendrecht, Drechtsteden en Zwijndrecht.   
De halte Hooikade blijft beschikbaar in de zomerdienstregeling maar komt tijdens de 
wintermaanden te vervallen.  
Desgevraagd verklaart de wethouder dat in de achter ons liggende winterperiode de 
watertaxi bij wijze van proefneming heeft dienst gedaan om te kijken of er voldoende 
klanten waren. Dit was niet het geval waarna besloten is om vast te houden aan de 
geplande dienstregeling (geen overtochten Zwijndrecht-Hooikade in de wintermaanden). 
De winterdienstregeling, vanaf 1 oktober 2022, wordt binnenkort gecommuniceerd via 
Chainels.  
 

5. Campagne Duurzaamheid binnenstad 
Maarten Burggraaf meldt dat de gemeente graag meedenkt aan het welzijn van de 
ondernemers, zeker nu na corona ook de volgende energiecrisis voor de deur staat. 
Daarom is de campagne Duurzaamheid Binnenstad ontwikkeld. Een van de initiatieven is 
het beschikbaar stellen aan alle ondernemers van bordjes waarop duidelijk staat vermeld 
dat zij wel geopend zijn maar hun deuren sluiten om energie te besparen.  
Daarnaast worden er energiecoaches ingezet die de ondernemers gaan helpen met tips 
over energiebesparing.  
Voor vragen is de wethouder bereikbaar, bij voorkleur via de kwartiermaker.  
 

6. Terugblik 2022 
Via een korte film wordt teruggekeken naar de activiteiten van het afgelopen half jaar.  
Na een schoonmaakactie door diverse werkgroep leden tijdens Dordt Schoon stond op 
16 april de voorjaarseditie van Dordrecht Pakt Uit op de agenda. Na jaren van 
afwezigheid was er op 20, 21 en 22 mei Dordt in Stoom en werden bezoekers verleid om 
ook een bezoek te brengen aan het kernwinkelgebied. De Shoppingnight op 30 juni viel 
helaas letterlijk in het water door de vele regenval. In september is gestart met de 
stadsaankleding om de sfeer en beleving in alle maanden van het jaar door te trekken in 
binnenstad. Lege panden werden voorzien van mooie stickers en diverse nieuwe 
ondernemers zochten hun intrek in andere panden. Bekijk via deze link de film. 
 

7. Financiën - 2022 
Na de laatste bijeenkomst in maart jl. zijn er een aantal kleine aanpassingen geweest op 
de begroting 2022. De penningmeester licht de aanpassingen kort toe: 
Aan de inkomstenkant is het overschot uit 2021 bijgeboekt en komen de inkomsten 
vanuit Drievriendenhof te vervallen.   
Voor wat betreft de uitgaven vallen de kosten voor de ledenbijeenkomsten hoger uit dan 
begroot vanwege een andere invulling. Er is gekozen voor een mooie locatie en een 
gezellig samenzijn na afloop van de bijeenkomsten, dat o.a. heeft geleid tot een hogere 
opkomst waar het bestuur zeer content mee is. Daarnaast zijn de algemene en 
vergaderkosten van het bestuur iets hoger uitgevallen dan in eerste instantie begroot.   
Onder de post “Onvoorzien” is een extra post opgenomen voor een financiële bijdrage 
aan Binnenstadsbedrijf Dordrecht. In het kader van professionalisering is er een 
voorzitter aangesteld die deze kar gaat trekken.   
Vive la Vrijdag heeft ook een extra kostenpost opgeleverd die niet was voorzien in de 
begroting van maart jl.  
Tot slot zijn op 1 juli de begrote gelden afgeboekt van alle niet gerealiseerde activiteiten 
van de werkgroepen. 

http://www.pobd.nl/
mailto:secretariaat@pobd.nl
https://youtu.be/ardxybu87F0
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8. Kandidaat voorzitter 
De functie van voorzitter POBD is vacant. Via een sollicitatieproces is er een geschikte 
kandidaat gevonden. Deze kandidaat (Jaap Huisman) wordt via een korte introductiefilm 
voorgesteld. De aanwezigen krijgen gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Het 
is de bedoeling dat de nieuwe voorzitter per maart 2023 (ALV) aan de slag gaat. De 
huidige voorzitter kan hem vanaf heden meenemen in de besprekingen en 
werkzaamheden voor een goede overdracht.  
Aan het einde van de vergadering wordt over deze kandidaat-voorzitter gestemd. 
 

9. Kerstmarkt 2023  
“Hoe ziet de toekomst van de Kerstmarkt eruit?” 
Deze vraag is veelvuldig gesteld en wordt toegelicht door Maarten Burggraaf.  
De Kerstmarkt kent voor- en tegenslagen in de afgelopen jaren en vanwege de grote 
aantrekkingskracht voor bezoekers is er in 2020 besloten om deze, vanwege Corona, te 
vervangen door de Dordtse December Dagen (DDD).  
Dit nieuwe concept was flexibel inzetbaar en leverde positieve ervaringen op in de 
afgelopen 2 jaar. Ondanks de Lockdown was er toch een bijzondere sfeer in de 
binnenstad van Dordrecht.  
Dit jaar is ervoor gekozen om het concept van de DDD uit te rollen zoals in eerste 
instantie bedacht. Een volledige maand zullen zowel de stad, inwoners en ondernemers 
hiervan gaan profiteren. Gerben Baaij licht de invulling hiervan verder toe in zijn 
presentatie.  
Na afloop van deze editie zullen de Kerstmarkt en DDD worden geëvalueerd en bekeken 
welke variant naar de toekomst toe wordt gecontinueerd. In het eerste kwartaal van 2023 
zal hier meer duidelijkheid over komen.  
 
Scrooge live 
Dordrecht komt in december weer landelijk op de kaart te staan door de opnames van 
Scrooge live.  
Onder het thema “#Dordrecht geeft warmte, laten wij er samen iets warms van maken!” 
worden er samen met de Stichting Kinderhulp acties bedacht in het kader van 
kinderarmoede.  

 
10. Presentatie Dordrecht Marketing  

Gerben Baaij neemt de aanwezigen mee in de volgende onderwerpen:  
- Dordtse December Dagen 2022 
- Najaarscampagne Dordrecht Marketing & Partners 2022 
- Doe Dordrecht Cadeau 
Deze presentaties zijn in te zien via de map ALV 28 september 2022 in Chainels.  
 

11. Binnenstadsbedrijf Dordrecht (BBD). 
Dominique van Elsacker stelt zich voor als voorzitter van Binnenstadsbedrijf Dordrecht 
(BBD) en neemt de aanwezigen mee in wat zij gaat doen en op welke wijze.  
Een goede samenwerking met meerdere partijen is nodig voor het realiseren van alle 
doelstellingen. Een en ander is na te lezen in de presentatie van de ALV (Chainels) op 
pagina 16, 18 en 19.   
 

12. Presentatie werkgroepen 
De voorzitters van de werkgroepen lichten hun werkzaamheden toe: 

http://www.pobd.nl/
mailto:secretariaat@pobd.nl
https://www.chainels.com/image/311665510556794677
https://www.chainels.com/image/311665510584173397
https://www.chainels.com/image/311665510557729327
https://www.chainels.com/image/311665580274884867
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- Werkgroep Koplopers 
Ties Roodfeld is sinds een jaar voorzitter van de werkgroep Koplopers.   
De werkgroep gaat zich de komende maanden bezighouden met een doorontwikkeling 
van de Shoppingnight. Voor volgend jaar staan er al heel veel evenementen op de 
kalender, wat de koplopers de ruimte geeft om na te gaan denken op welke wijze de 
beleving in de binnenstad verhoogd kan worden, om Dordrecht nog beter op de kaart te 
zetten.  
- Werkgroep Evenementen 
Andrea Klingler is voorzitter van deze werkgroep en is van mening dat bezoekers niet 
alleen naar de binnenstad moeten komen tijdens evenementen. Ook op andere dagen 
moet de beleving bezoekers naar de binnenstad trekken.  
Gezien de rustige periode en het geringe aantal bezoekers in de stad werd besloten om 
een voorjaarseditie van Dordrecht Pakt Uit te organiseren.  
Tijdens het weekend van 24 en 25 september stond “de stad op stelten” tijdens de 
najaarseditie van Dordrecht Pakt Uit, met heel veel positieve reacties. Activiteiten 
organiseren tijdens andere dagen zoals Moederdag was geen optie vanwege te weinig 
menskracht. Aan de aanwezigen het verzoek zich aan te melden bij de werkgroep.  
Voor de komende tijd staat Sinterklaas op de planning. De werkgroep wil graag de 
voorbereidingen starten maar wacht nog op een reactie van de Gemeente over de 
aankomstlocatie van de Sint i.v.m. de werkzaamheden aan de Lange Geldersekade. Ook 
voor deze activiteit wordt door de werkgroep om input en handjes gevraagd. 
- Werkgroep Openbare Ruimte 
Daniëlle Vol is sinds kort voorzitter van de werkgroep Openbare Ruimte. Een leuke groep 
die ook hard op zoek is naar nieuwe mensen die zich bezig willen houden met het 
verfraaien van de binnenstad. Er is contact geweest met een groep studenten om mee te 
denken over de vergroening van de binnenstad. Recentelijk zijn er door de gemeente 
vlaggetjes opgehangen in de straten. Het bestelproces voor de “rode matten” is afgerond 
en zijn te bestellen via Chainels.  
Vanuit de werkgroep Openbare Ruimte sluit er altijd iemand aan bij overleggen die op 
gemeentelijk niveau gevoerd worden en betrekking hebben op de openbare ruimte.  
- Werkgroep Straathoofden 
Remco Gravendijk geeft sturing aan de werkgroep en is ook op zoek naar nieuwe leden 
om het begrip Straathoofd breder in te kunnen gaan zetten in belang van iedere straat.  
 

13. Koopavond 
Middels een korte film worden de activiteiten getoond die zijn georganiseerd om de 
koopavond nieuw leven in te blazen. De kosten voor deze extra activiteiten en Vive la 
Vrijdag zijn binnen budget gebleven, maar hebben slechts 1 tot 2 procent meer 
bezoekers opgeleverd. Een tegenvallend resultaat gezien de enorme inzet.  
De enquête heeft geen nieuwe inzichten gegeven, de uitkomst is in te zien via Chainels.  
Het bestuur gaat deze uitslag nog intern bespreken en samen met de werkgroepen 
bekijken of hier nog actiepunten uit voortkomen.  
De adviesopeningstijden voor de decembermaand zijn bekend en worden komende week 
gecommuniceerd via Chainels. De openingstijden zijn gekoppeld aan activiteiten rondom 
de Dordtse Decemberdagen.  
 

14. Financiën - 2023 
De begroting 2023 was voorafgaand aan deze bijeenkomst in te zien via Chainels.  
Opmerkingen en/of aanvullingen kunnen uiterlijk 29 september nog verwerkt worden 
i.v.m. de subsidieaanvraag die voor 1 oktober ingediend moet zijn bij de gemeente.  
De reclamebelasting wordt ook in 2023 niet geheven, met dank aan de Gemeente. In de 
toekomst gaat dit veranderen in verband met de ontwikkeling van het 

http://www.pobd.nl/
mailto:secretariaat@pobd.nl
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Ondernemersfonds.  
De post “onvoorzien” zorgt voor spanning op de begroting maar valt volledig weg zodra 
het overschot uit 2022 wordt overgeheveld naar 2023.  
 

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

15.1. Aanpassingen HHR – Externe communicatie bestuur 
De leden stemmen in met deze aanpassing van het Huishoudelijk Reglement.  

15.2. Aanpassingen in de begroting 2022 
De leden stemmen in met deze aanpassingen van de begroting.  

15.3. Conceptbegroting 2023 
De leden stemmen in met de conceptbegroting 2023.  

15.4. Benoeming Jaap Huisman als nieuwe voorzitter POBD 
De leden stemmen in met de aanstelling van Jaap Huisman als voorzitter van de 
POBD per maart 2023.   

 
16. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 

17. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20:30 uur.  
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