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Bijlage 1 – Verslag voorjaarsvergadering 2022 
 
Datum: 18 mei 2022 
Locatie: Straat Museum, NDSM-Plein 1 
Aanwezig: 54 leden  
Notulist: Patricia Wouda 
 
 
 

1. Opening 
 
Rob Post opent de vergadering om 16:10 uur.  
 
Hij is blij dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. De vorige keer waren we bij Yotel, 
toen golden er nog wel coronaregels en een paar dagen later werd opnieuw een lockdown 
afgekondigd. Gelukkig kunnen we nu weer ‘gewoon’ bij elkaar zijn, op deze prachtige en 
indrukwekkende locatie, Straat Museum.  
 
Het Museum heeft geen makkelijke start gehad, zoals alle musea en horeca het zwaar 
hadden door corona. Des te mooier is het dat we nu deze locatie mogen gebruiken. Straks 
krijgen we ook een rondleiding langs de tentoonstelling. We zijn trots dat we dit museum in 
Noord hebben, er is geen betere plek in Amsterdam denkbaar.  
 
Rob stelt Simone Spakman voor aan de leden. Zij is vorige maand begonnen bij VEBAN als 
Office- en eventmanager. Zij verzorgt de administratie, de communicatie en de 
evenementen. Ze is daarmee het aanspreekpunt voor leden. Simone introduceert zichzelf: ze 
heeft een hele carrière als eventmanager achter de rug. Sinds kort werkt ze als zelfstandige, 
o.a. voor VEBAN. Ze kent de Zaanstreek heel goed, die een natuurlijke verbinding heeft met 
Amsterdam-Noord. Ze ziet uit naar de samenwerking en naar mooie VEBAN-bijeenkomsten 
en -evenementen.  
 

2. Notulen najaarsvergadering 2021 
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

3. Jaarverslag 2021 
 
Rob blikt terug op de activiteiten en de belangenbehartiging die VEBAN in 2021 heeft 
ondernomen.  
 
Activiteiten 
 
In 2021 zaten we nog middenin corona, met alle maatregelen en lockdowns van dien. We 
moesten creatief zijn om binnen de mogelijkheden evenementen en bijeenkomsten te 
organiseren.  
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Het jaar ging van start zonder nieuwjaarsborrel, maar met de online Bedrijvenbingo. Dat was 
een groot succes. Daarna organiseerde VEBAN op regelmatige basis informatieve online 
bijeenkomsten waarin experts ‘door ondernemers voor ondernemers’ adviseerden over 
zaken als afstandswerken inrichten voor je medewerkers, de aanvraag van 
steunmaatregelen en online marketing. Winclove Probiotics sponsorde een inspirerende 
online sessie van De Vrije Denkers over hoe om te gaan met plotselinge veranderingen: doen 
is de beste manier van denken – schakelen in onzekere tijden.  
 
De voorjaarsvergadering was noodgedwongen nog een keer digitaal. Met dank aan de 
Kromhouthal en haar technische partners hebben we een talkshow georganiseerd, waarin 
we ook met Noordse ondernemers (Maarten Pekelharing) en denkers (Bas Kok) spraken over 
de Noordse economische ontwikkelingen.  
 
Met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) heeft VEBAN de ‘Bakkie Noord’-actie opgezet. 
Vrijwilligers kregen vanuit hun organisatie een koffiebon die ze bij Noordse horecazaken 
konden verzilveren voor twee koppen koffie. Zo konden we door de samenwerking het 
vrijwilligersbudget zo inzetten dat ook Noordse horecaondernemers er profijt van hadden.  
 
Vlak voor de zomer konden we gelukkig toch weer bij elkaar komen en hebben we gegolfd, 
gefietst en een mooie zomerborrel gehad. Direct na zomer, in september, kon gelukkig ook 
de eerste Open Bedrijvendag doorgaan. Het was spannend of corona geen roet in het eten 
zou gooien, maar we konden een eerste editie draaien. En zelfs de Week van de Veiligheid 
met de Delta Safe-borrel en de najaars-ALV konden nog net voor de volgende lockdown live 
doorgaan.  
 
We sloten het jaar in lockdown af, maar terugkijkend is er met creativiteit en wendbaarheid 
veel op poten gezet.  
 
Belangenbehartiging 
 
Rob licht toe wat er allemaal op het gebied van belangenbehartiging is gedaan. 
 
Corona dicteert nog een groot deel van de dagelijkse werkelijkheid. VEBAN heeft regelmatig 
overleg met de wethouder Economische Zaken, dat overleg vindt plaats in GBA-verband 
(Gemeentschappelijk Bedrijfsleven Amsterdam) 
 
VEBAN is daarnaast intensief in gesprek met de gemeente en met het stadsdeel om in alle 
transformatiegebieden (Buiksloterham, NDSM, Cornelis Douwes, Klaprozenbuurt, 
Hamerkwartier en op termijn ook het Gembo-terrein) een Ondernemersplatform op te 
richten. De Ondernemersplatforms moeten een plek worden waar ondernemers (veelal door 
de gemeente) worden geïnformeerd over de actuele en toekomstige ontwikkelingen in het 
gebied en waar ondernemers en VEBAN daarover in gesprek gaan, input leveren en hun 
standpunten kenbaar maken. Er moet volgens VEBAN een plek komen waar met de direct 
belanghebbenden en verantwoordelijken gesproken kan worden. De gesprekken met de 
gemeente en het stadsdeel vragen veel tijd, we voelen ook enige weerstand bij de 
gemeente, maar we gaan ervan uit dat de Ondernemersplatforms er komen. VEBAN blijft 
zich er hard voor maken.  
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Inhoudelijk heeft VEBAN zich bemoeid met de Omgevingsvisie 2050, met de Klaprozenbuurt, 
met het Buikslotermeerplein, het Hamerkwartier en met Haven Stad. Op de website staan 
alle inbrengen en publicaties van VEBAN. We merken dat er in de stad (bij het bestuur en in 
de politiek) weinig oog is voor ondernemerschap. Dat zien we op een hele schrijnende 
manier terug in Buiksloterham en de Klaprozenbuurt. Het is belangrijk dat een club als 
VEBAN aandacht blijft vragen voor economie en ondernemerschap, anders doet niemand 
dat in Amsterdam. Zeker niet voor Noord.  
 
VEBAN vindt het belangrijk om ook over toekomstige economische ontwikkeling van Noord 
na te denken. Zoals VEBAN in het verleden heeft bijgedragen aan de komst van de IJ-tunnel 
en het ziekenhuis. VEBAN ontwikkelt met een aantal Noordse ondernemers en 
geïnteresseerden het idee van een Noordas: wonen, werken, leren en recreëren langs de 
(stations van de) Noord/Zuidlijn. De lijn is aangelegd om Noord en de stad met elkaar te 
verbinden, maar Noord plukt er nog veel te weinig vruchten van.  
 
 

4. Jaarrekening 2021 
 
Toni van het Hof geeft een toelichting op de financiën in 2021. In 2020 hadden we nog een 
kleine plus onder aan de streep, in 2021 heeft corona ook haar sporen achtergelaten bij 
VEBAN. We hebben opzeggingen gehad en een deel van de leden kwam door corona in 
betalingsproblemen. Het bestuur besloot daar coulant mee om te gaan. In 2021 heeft 
VEBAN de reserves moeten aanspreken. Dat is niet leuk om te doen, maar dit jaar wel 
noodzakelijk.  
 
 

5. Vooruitblik 
 
We hopen dat we vanaf nu niet meer geplaagd worden door corona. Rob roept iedereen op 
om mee te doen met de tweede editie van de Open Bedrijvendag op 7 oktober. Hij dankt 
ook Maarten Pekelharing van Winclove, zonder de inzet van zijn medewerkers zouden we 
een dergelijk project nooit kunnen uitvoeren.  
Er staat ook weer een mooie golf- en fietsdag met afsluitende borrel op de planning.  
Delta Safe zal weer een mooie borrel sponsoren tijdens de Week van de Veiligheid. 
En VEBAN blijft moedig voor de belangen van ondernemers in Noord opkomen.  
 
 

6. Update bestuursleden 
 
Ingrid van der Oord vertelt over het initiatief ‘Netwerken werkt’. Daarbij worden er 
matchingtafels georganiseerd voor werkzoekenden en werkgevers. De bijeenkomsten 
hebben al een heel aantal mooie matches opgeleverd.  
 
Peter Wolfs geeft een update van het Platform Veilig Ondernemen (PVO), waar hij namens 
VEBAN zitting in heeft. Periodiek spreekt hij, samen met andere ondernemersverenigingen 
in Amsterdam, met de burgemeester en de politie. Hij roept leden op hem te informeren als 
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er veiligheidsissues zijn, dan kan hij die onder de aandacht brengen bij de burgemeester en 
de politie.  
 

7. Rondvraag 
 
Rob Hoogendorp vraagt of het 65-jarig jubileumfeest nog wordt ingehaald. Dat kon niet 
doorgaan vanwege corona. Het bestuur zal zich erop beraden.  
 
 

8. Sluiting 
 
Rob sluit de vergadering om 17:00 uur.  


