
 

 

 

 
Verslag Ledenvergadering Werkgevers Drechtsteden 

 
Donderdag 20 mei 2021 

16.00 uur 
  

 

1. Opening 

Voorzitter Jacob Klink begint met terugkijken naar 2020. Er zijn in 2020 2 fysieke 

bijeenkomsten geweest. De andere bijeenkomsten zijn digitaal georganiseerd i.v.m. corona 

en de geldende maatregelen. Helaas hebben de leden elkaar weinig tot niet fysiek kunnen 

ontmoeten tijdens netwerkbijeenkomsten. We hebben besloten van de nood een deugd te 

maken en onze energie te zetten op het versneld doorvoeren van de professionaliserings- 

en moderniseringsslag. O.a. voor het secretariaat en de digitale ontwikkelingen (o.a. 

nieuwe website en social media) zijn kosten gemaakt. Het jaar 2020 is bewust gebruikt 

voor deze ontwikkeling en digitale professionalisering. Ook de invulling en structuur van de 

innovatietafels is doorontwikkeld. 

Dorien Ensink neemt afscheid als Secretaris. Dorien heeft met succes de afgelopen 1,5 jaar 

de digitale transitie begeleidt. Zonder Dorien (en Tamara) hadden we deze slag niet op dit 

niveau en met deze snelheid door kunnen voeren. 

 

2. Bespreking en vaststelling van het conceptverslag van de Algemene 

Ledenvergadering van Werkgevers Drechtsteden 12 mei 2020 

2.1 Het conceptverslag is bijgevoegd. 

Er zijn geen opmerkingen. Conceptverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

3. Conceptjaarrekening 2020 

3.1 Toelichting op jaarrekeningdoor penningmeester Martin Witt. 

3.2 Begroting 2021 en contributie. 

De begroting 2021 wordt vastgesteld. 

 

3.3 Rapportage kascommissie. 

Toelichting door kascommissie lid Rob Heijkoop.  

 



3.4 Décharge aan penningmeester en bestuur. 

De vergadering verleent het bestuur decharge. 

3.5 Verkiezing kascommissie, Alex Niesert treedt af als lid van de kascommissie. Rob 

Heijkoop blijft nog aan als lid tot en met 2022.  

Tycho Jansen, wethouder Gemeente Zwijndrecht, geeft zich op als nieuw 

kascommissielid voor 2022. 

4. Mededelingen 

• Samen met de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden heeft de WD een 

Speerpunten glossy ontwikkeld. Dit wordt Drechtsteden breed (politiek en 

ondernemers) aangeboden. Dit gebeurt binnenkort met een officieel moment. 

• Stichting Drechtsteden Onderneemt (SDO) is als onderdeel van de samenwerking 

met de WD steeds belangrijker. Wanneer er voor een innovatietafel subsidie wordt 

aangevraagd, wordt dit bijvoorbeeld door SDO gedaan. 

• Opvolging voor het Secretariaat is gevonden in Jeanine Droger.  

• Waar mogelijk willen we voor de korte termijn vooral inzetten op elkaar weer 

ontmoeten. Binnen de regels van wat kan en mag. Op 24 juni 2021 organiseren we 

een fysieke WD Zomerborrel. Belangrijkste doel: elkaar ontmoeten!  

• Aandacht voor het 75-jarig bestaan (in 2020) blijft op de agenda staan om hier op 

een mooi moment goed aandacht aan te geven. 

• Focus voor 2021: elkaar ontmoeten en verder professionaliseren. De meerwaarde 

voor het lidmaatschap meer overbrengen aan leden. De voor (veel) leden niet 

zichtbare of nieuwe activiteiten die op de achtergrond gedaan worden zijn van 

waarde en gaat de WD meer laten zien. 

• Het bestuur bedankt alle leden voor het vertrouwen om in deze moeilijke en 

vreemde tijd onderdeel van de WD te willen blijven zijn. Samen kijken we met 

vertrouwen en enthousiasme naar de toekomst.  

 


