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Bijlage 1 - Conceptverslag najaarsvergadering 
 
Datum:  24 november 2020 
Aanwezig 34 leden aanwezig gemeld via WhatsApp 
Notulist Iris Brandsteder 
 
 
1. Opening 
 
Rob opent de vergadering om 16.00 uur. Het is in verband met corona een virtuele ledenvergadering die 
iedereen vanuit huis kan volgen. De vergadering wordt uitgezonden vanaf de NDSM-werf. Vanuit het 
NDSM Café, waarvan de opening nog even op zich moet laten wachten vanwege de coronaregels. 
Samen met Rob, Patricia en Iris is er een aantal bestuursleden aanwezig in de studio. 
 
 
2. Mededelingen 
 
Corona 
Het zijn rare tijden door corona. Sommige ondernemers hebben het moeilijk, maar anderen hebben het 
druk. De verschillen zijn groot. Vooral horecabedrijven krijgen het moeilijk. VEBAN probeert ook in 
coronatijd zo goed mogelijk uw belangen te behartigen.  
 
We organiseren voor jullie online bijeenkomsten en webinars. In de zomer wilden wij samen met het 
Noorderparkfestival een ‘echte’ borrel organiseren. Helaas kreeg het festival geen vergunning van de 
gemeente. In september is het wel gelukt om elkaar live te zien, maar omdat de maatregelen weer 
strenger zijn geworden, lukt dat nu niet. Daarom gaan we ook de komende periode door met het online 
programma.  
 
Iris 
Iris is weer terug van zwangerschapsverlof. Zij heeft een lieve zoon gekregen. Het gaat heel goed. 

EYE 
EYE Filmmuseum is genomineerd voor de Bankgiroloterij Museumprijs. Zij kunnen €100.000 winnen.  
U kunt EYE helpen door op ze te stemmen. 

Nieuwe leden 
VEBAN heeft de afgelopen periode een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat zijn Forest Flint, 
Meet &Co., Stichting Warm Welkom, Yotel en Restaurant de Beren. 

GBA 
VEBAN is onderdeel van het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam, waar alle bedrijfsverenigingen van 
Amsterdam in zitten. In dit verband wordt regelmatig vergaderd met wethouders en de directeur van 
Economische Zaken. In eerste instantie met name over coronamaatregelen. Zo hebben we ervoor 
gezorgd dat terras/precariovergunningen dit jaar niet betaald hoefden te worden, wat ondernemers een 
hoop kosten scheelt. Het GBA is ook door de gemeente Amsterdam benaderd om te praten over de 
voorgenomen belastingmaatregelen (aangekondigd in de begroting 2021). Er zijn een aantal 
aanbevelingen gedaan, maar helaas is niet alles overgenomen. Het GBA doet wat zij kan en overlegt 
momenteel 1 keer per maand met EZ. 

Toerisme en horeca 
Bestuurslid Adri Doorneveld geeft een update vanuit de toerisme en horecasector. Het is de groep 
ondernemers die momenteel de grootste klappen van de coronamaatregelen vangt. Het is een extra 
teleurstelling dat de versoepelingen in december waarschijnlijk niet doorgaan. 

Toerisme is in Nederland een van de grootste beroepsgroepen. In cijfers bijna net zo groot als de bouw. 
Als daar heel veel dingen stilliggen, betekent dat een grote economische klap. 
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VEBAN wil deze groep ondernemers een hart onder de riem steken. We hebben onze 
horecaondernemers, die nu bezig zijn om op andere manieren te ondernemen, gevraagd om een video in 
te sturen. Wij roepen iedereen op om deze ondernemers te steunen. 

Per 1 januari komt er bij de gemeente Amsterdam een nieuwe Directeur Economische Zaken. Dit is Jan-
Willem Flohil. Hij heeft roots in de Zaanstreek. Afgelopen maand is er ook een nieuwe directeur Ruimte 
en Duurzaamheid: Josja van der Veer. Zij is in een vorige functie ooit betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van Overhoeks.  
 
We gaan nu een video laten zien. De eerste is van Restaurant Stork. 
 

3. Vaststellen Notulen Voorjaarsvergadering  

Rob informeert de leden dat zij hun vragen en opmerkingen met betrekking tot de notulen gedurende de 
hele vergadering kunnen insturen. Pas aan het einde van de vergadering zullen we ze vaststellen.  
 
4. Bestuurszaken 
 
Op de agenda staat de herbenoeming van Rob Post.  
Via WhatsApp kunnen leden reageren.  
 
5. Update belangenbehartiging 
 
Rob en Patricia doen vol enthousiasme flinke inspanningen om de belangen van bedrijven in Noord te 
behartigen. Dit doen zij samen met leden en bestuur. 

Rondleiding Victor Everhard 
Van de zomer hebben wij een fietstocht gemaakt met de nieuwe wethouder Victor Everhard. We hebben 
hem samen met Adri rondgeleid door Noord over de bedrijventerreinen. We hebben onze zorgen geuit 
over de transformatiegebieden (Buiksloterham, Hamerkwartier). Onze grote is zorg is dat daar te weinig 
ruimte voor werken/economie overblijft.  
Tot slot bij IJver hebben we hem nog een biertje aangeboden en onze visie op Toerisme, die eind vorig 
jaar is ontwikkeld. Deze was destijds al uitgereikt aan zijn voorganger Udo Kock, die een dag later aftrad. 

Buikslotermeerplein en Noord/Zuidlijn 
Wij hebben gereageerd op de tijdelijke plannen voor het Buikslotermeerplein. Het wordt een mooie entree 
met gras, maar wij denken dat daar ook meer kan in tijdelijkheid, zoals horeca en kantoren.  

We hebben een Noordasgroep die zich bezighoudt met alle gebieden rondom de metrostations, waarvan 
Buikslotermeerplein het eindpunt is. We zouden graag zien dat de gemeente ambitieuze plannen 
ontwikkelt voor deze gebieden.  

Er ligt een plan om de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Schiphol. De tweede prioriteit is het zgn. sluiten 
van de binnenring. VEBAN zou graag zien dat ze dat doen door de metro onder het IJ vanaf west door te 
trekken naar NDSM en vanaf daar aan te sluiten op metrostation Noorderpark. 

Milieuzone 
Patricia vertelt over de zienswijze die VEBAN heeft ingediend over de plannen voor de milieuzone. Wij 
zijn vooral kritisch over de snelheid waarmee de gemeente deze wil invoeren en de haalbaarheid daarvan 
voor ondernemers, omdat er nog niet zoveel alternatieven beschikbaar zijn. De nota van beantwoording 
liet lang op zich wachten en was teleurstellend omdat er nauwelijks antwoord werd gegeven. We hebben 
de raadsleden aangeschreven met een brief. We maken ons nu hard voor een fatsoenlijk ontheffings- en 
overgangsbeleid. 

Patricia doet nog een keer de oproep aan ondernemers: als jullie ergens tegenaan lopen, laat het ons 
weten! Wij willen graag samen met jullie met de gemeente in gesprek over hoe evt. knelpunten kunnen 
worden opgelost. 

 



 

VEBAN algemene ledenvergadering 24 november 2020 
         3 van 5 

Waar we wel blij mee zijn naar aanleiding van de inspraak, is dat het Cornelis Douwesgebied voorlopig 
uitzonderingsgebied blijft, waar de milieuzone niet geldt. Wij vinden dat dit eigenlijk voor meer gebieden 
zou moeten gelden.  

Buiksloterham 
Patricia vertelt over HIB (Herijking Investeringsbesluit Buiksloterham). De Buiksloterham is aangewezen 
als gebied om twee keer zoveel woningen te bouwen dan aanvankelijk de bedoeling was. Hierover maakt 
VEBAN zich grote zorgen, omdat de balans wonen en werken zo scheef wordt. We hebben ons hier 
actief mee bezig gehouden. We zijn daarbij opgetrokken met bewoners, ondernemers en de beheergroep 
uit dit gebied en hebben vragen gesteld aan raadsleden. 

Open Bedrijvendag 
Het is goed dat wij laten zien dat bedrijvigheid en werkgeverschap heel belangrijk is voor de stad. 
Daarom willen we een Open Bedrijvendag organiseren. We zijn hierover in gesprek met Winclove en een 
aantal maatschappelijke organisaties. Het idee wordt heel goed ontvangen. Zodra dit -met oog op 
coronamaatregelen- mogelijk is, gaan we deze dag organiseren. Het wordt een soort charmeoffensief van 
de bedrijven voor Noord om te laten zien wat zij allemaal te bieden hebben. Om duidelijk te maken dat 
het zo belangrijk is dat er bedrijven in Noord zijn en dat deze verbinding hebben met de mensen in 
Noord. 

Update vragen en opmerkingen door Iris 
 
Rob vraagt aan Iris of er al vragen of opmerkingen zijn ingestuurd via WhatsApp. 
Iris vertelt dat er veel positieve reacties zijn ingestuurd over het herbenoemen van Rob als voorzitter. Het 
lijkt erop dat de leden daarmee akkoord zijn.  
Ook de Open Bedrijvendag wordt enthousiast ontvangen.  
 
6. Update Evenementen 
 
Iris vertelt wat er de afgelopen periode allemaal georganiseerd is. Er zijn zelfs meer activiteiten geweest 
dan in een reguliere kalender, al zien deze er natuurlijk anders uit door de beperkingen. Er zijn meer 
inhoudelijke activiteiten en het borrelen zit er natuurlijk even niet in. 
 
We hebben kennissessies georganiseerd over afstandswerken, huurrecht, online marketing, mediation, 
steunpakketten van de overheid.  
Toen er wel weer iets kon, is er in september een fysieke borrel geweest op de NDSM. 
Er is een marktconsultatie geweest over de milieuzone. 
En een webinar over cybercrime, waarvan vanavond om 18.30 deel 2 is. 
 
De aankomende periode hebben we ook al wat leuke dingen op de planning. 
Met Breikers, een stichting die zich inzet voor bereikbaarheid in de stad Amsterdam, gaan we een online 
webinar organiseren. 
De Open Bedrijvendag; waarvan de invulling en datum afhankelijk is van hoe corona zich de komende 
maanden ontwikkelt. Maar neem graag contact met ons op als u ideeën heeft! 
Iris roept leden die het netwerkaspect missen ook op om hun ideeën in te sturen, om dit op een passende 
wijze te organiseren binnen de mogelijkheden die er zijn.  
 
Tot er live weer dingen mogelijk zijn, blijven we online dingen organiseren om met elkaar in contact te 
blijven. 
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Arbeidsmarkt 
Bestuurslid Ingrid van der Oord vertelt over de gevolgen van corona op de arbeidsmarkt. Die zijn 
desastreus voor heel veel bedrijven. Samen met de gemeente Amsterdam wordt onderzocht hoe de 
arbeidsmarkt er nu uitziet. We willen graag van u weten wat u nodig heeft. Zoekt u mensen, of heeft u 
een overschot aan personeel? Er wordt een regionaal werkcentrum opgezet voor het in- door- en 
uitstromen van personeel. Het wordt een nieuwe manier van matchen door inzet van het netwerk. Als we 
straks weer naar de horeca mogen en evenementen, wilt u nu niet al uw mensen laten gaan. We hopen 
dit op een andere manier te kunnen organiseren.  
Op 10 december is de aftrap van een regionaal netwerk in Amsterdam, waar bedrijven met elkaar gaan 
praten over hoe doorstroom van personeel binnen bedrijven kan plaatsvinden. In Zaanstreek/Waterland 
en Alkmaar is er al zo’n netwerk actief en dit is heel succesvol.  
 
De MBO Stage Awards gaan komend jaar wel plaatsvinden, maar op een hele andere manier dan we 
gewend waren. Stagiaires hebben de opdracht om bedrijven te bellen en te inventariseren of er behoefte 
is aan stagiairs. Zo worden bedrijven en stagiairs toch met elkaar verbonden. Ook worden bedrijven en 
stagiairs in het zonnetje gezet.  
 
De Werkgever van het Jaar Award willen we ook in het leven houden. Over goed werkgeverschap, 
waarbij we bedrijven kunnen nomineren en er uiteindelijk een winnaar gekozen wordt. Hierover later 
meer. 
 
Rob kondigt de video van Restaurant de Beren aan.  
 
7. Begroting 2021 
 
Penningmeester Toni van het Hof neemt de stukken door die de leden hebben ontvangen. 
 
We zien dat VEBAN toch ook wel door de coronacrisis geraakt wordt. We zien dat terug in opzeggingen 
en inkomsten. De forecast laat op papier een resultaat zien, maar dat is nog niet zeker, want nog niet alle 
contributies zijn betaald en er zijn op dit moment leden die het erg moeilijk hebben. 
Het bestuur gaat kijken hoe we zoveel mogelijk leden kunnen behouden.  
 
De begroting 2021 is nagenoeg gelijk aan dit jaar.  
We gaan ervanuit dat er in de loop van volgend jaar weer live events georganiseerd kunnen worden. Dit 
is ook begroot. Door de kosten strak te beheersen kunnen we zoveel mogelijk blijven doen en leden 
behouden. 
 
Update vragen en opmerkingen door Iris 
 
Er is door Edwin Melotte een reactie ingestuurd op het verhaal van Ingrid over het werkgeversnetwerk. 
Hij heeft een winkel op het Buikslotermeerplein, maar is ook betrokken bij Defensie. Defensie kijkt hoe ze 
mensen tijdelijk kunnen opnemen in de organisatie en zoeken daarvoor 16.000 man. Er zijn al MKB-
bedrijven die daarbij betrokken worden, wellicht is dit interessant voor het werkgeversnetwerk.  
Ingrid nodigt Edwin/Defensie graag uit voor de kick-off meeting op 10 december. 
 
Maartje Jansen van EYE vindt het onwijs leuk dat VEBAN de nominatie voor de Bankgiroloterij 
Museumprijs promoot. Ze wil graag kwijt dat mensen kunnen stemmen op www.museumprijs.nl. 
 
Rob kondigt de video van IJver aan.  
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8. Rondvraag 
 
Bestuurslid Peter Wolfs vertelt over de activiteiten op het gebied van veiligheid. Hij vertegenwoordigt 
VEBAN in het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland (PVO). Daarin zijn onder meer de 
burgemeesters van Amsterdam e.o. vertegenwoordigt, de politie, het ministerie en 
ondernemersverenigingen.  
Ze komen 4 keer per jaar bij elkaar en bespreken dan alles op het gebied van veiligheid. Denk aan: 
winkeldiefstal, ondermijning, overvallen, bedrijfsinbraken en cyber criminaliteit.  
 
VEBAN heeft bedrijfsinbraken en cyber crime op de agenda van het PVO gezet, zodat hiervoor geld en 
middelen beschikbaar komen. Over het laatste hebben we onlangs een online bijeenkomst gehad met 
spreker Brenno de Winter (beroemdheid op het gebied van ICT beveiliging). Vanavond om 18.30 uur is 
daarvan deel 2. U kunt zich hier nog aan deelnemen. 
 
Om de noodzaak nog maar eens extra duidelijk te maken: onlangs is de info-mailbox van VEBAN 
gehackt. Via de mailbox hebben deze hackers ook het wachtwoord van het Instagram account verkregen. 
We zijn druk bezig met het oplossen hiervan, maar mocht u iets vreemds voorbij zien komen, dan weet u 
de achtergrond.  
 
Heeft u als ondernemers nog andere zaken die u belangrijk vindt voor de agenda van het PVO, neem 
dan contact op met Peter.  
 
9. Besluitvorming 
Er zijn geen vragen of opmerkingen meer vanuit de leden.  
Wel bevestigende reacties op de besproken zaken.  
 
De vergadering besluit voor het herbenoemen van Rob Post als voorzitter van VEBAN. 
De vergadering stelt de notulen van de voorjaarsvergadering vast. 
De vergadering stelt de begroting voor 2021 vast. 
 
10. Sluiting 
 
Rob sluit de vergadering om 16.58 uur. 
 
Hij wenst alle leden veel succes de komende periode en omdat we elkaar niet meer zien, alvast een fijn 
uiteinde en een mooi begin van het nieuwe jaar. 
 
 
 
Deze vergadering kunt u online terugkijken via: https://youtu.be/4_PXuxbtfy0 
 


