Aan
:
Raad van Advies
Van
:
Jolanda Bertrums (info@soch.nl)
Betreft
:
Notulen ALV, 13 maart 2018 19.30 uur
Aanwezig
B. Kuenen, M. van Zwam, M. de Kleijn,, Dhr.
J. Schreuders (Jack and Jones), W.Mulder
Mulders, R. vd Burght (Perry), H. Grondman
(Breigaren Den Bosch), B. van Rooij (Nobele Baas),
(Piet Zoomers), I. van Hoof (Mc Donald’s), P.
N. Peijs (Ninke fashion Style), A. van Leeuwen
vd Werden (Intersport), M. Kerkhof (Suitable),
(Biggles), B. Voets (Mooie Mode), T. Kranenburg
D. Vreeburg, S. Klompe (Gremio Unio), C.
(Hotel De blauwe Pauw), T. Persoons (Uylenhof
Lodder (Lola Liza), Dhr. en mevr. Hoskam (W.
hair/hotel), M. Lueres (Padino’s) , A. Meulendijiks
Hoskam), A. Breukel (gemeente 's(Lucky Cat Tattoo), H. Gerritzen (Allerlei), M. vd
Hertogenbosch), H. Slenders (Keurslager
Broek (VVV), J. Bertrums
Slenders),
Bericht van verhindering
Bottle Shop (Ivo Gruns), Bosch Darthuis (P.
Livera (Hans en Lia Ligtvoet), Signore (William
Vleminkx), Leeratelier (Jolanda van der
Dieckmann), Bossche Kelders (Monique den Otter),
Winkel), Gelateria Zilli (David U. Zilli), De
Visch (Nico Zwarthoed & Jos Hulscher), Pumpke
Veste (Ruben Conen), Kings Barbers B.V.
(Otto van den Groenendaal), De Snoepboom (R. vd
(heren Van Rooij en Van Lith,
Aa), Wellens (G. Wellens), Werk aan de Winkel (N.
Kempers)

1.

Opening en mededelingen
~
~

2.

Gastvrij parkeren.
~
~

~

~
~

~

3.

Gezien de interim voorzitter Nicolette Kempers ziek is, zit Jolanda Bertrums de vergadering voor. Monique
de Kleijn zal het verslag voor rekening nemen.
Voorzitter heet iedereen welkom en gezien er vele nieuwe gezichten bij zijn doen we even een voorstel
rondje. De afmeldingen worden toegevoegd aan het verslag.

Er volgt een presentatie van gastvrij parkeren door Helga Gerritzen en Maarten van de Broek. Helga is
vanuit KHN er bij betrokken en Maarten vanuit het VVV.
Het gaat vooral om de spits te mijden, hierdoor ontvangt men subsidie vanuit het Rijk. Er zal in eerste
instantie alleen gebruik worden gemaakt van de parkeergarage St Jan, en de arrangementen zijn alleen op
maandag, dinsdag en woensdag. De bezetting in de garage is dan te weinig en we kunnen voor een
bruisende binnenstad ook wel op deze momenten meer bezoekers gebruiken. In de eerste instantie gaat
het om horeca, museum bezoek lunch, diner.
Aankomst na 10 00 uur weg uit de garage voor 16.00 uur of na 19.00 uur. De meningen en enthousiasme
zijn verdeeld, van Dagbesteding tot subsidiepotten leeg trekken… niet iedereen kan zich daar in vinden, ook
de dagen dat de arrangementen aangeboden worden. Verder wil de werkgroep graag aansluiting vinden bij
de Retail, men doet een oproep naar de zaal, Perry Sport meldt zich hiervoor aan, verder zullen we de
oproep op de site vermelden en hopen dat men een clubje bij elkaar krijgen om hierin mee te denken.
Er moeten dus meerdere routes komen van Food, Cultuur, Shopping; voor iedere doelgroep!
Het systeem moet snel gaan draaien en moet de eerst verantwoording afgelegd gaan worden in april dit ivm
de gekregen subsidie. Het project Gastvrij parkeren staat uitgebreid op de site van het SOCH vermeld,
www.soch.nl. Dit project is uniek in Nederland.
Wel wordt er vermeld dat de shopping route niet past in de pilot die begin april start. De Raad van Advies
zal binnenkort een mail ontvangen met de mogelijkheden voor ondernemers van de binnenstad. Deze zal
ook op de site geplaatst worden.

Vaststellen agenda
~

De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4.

Goedkeuring verslag ALV 10 maart 2017
~

5.

Jaarverslag 2017
~

6.

~

Jaarrekening 2017
De penningmeester presenteert de jaarrekening die ook vanaf 1 maart op de site staan.
De projecten die we financieel ondersteund hebben worden opgenoemd, ze staan ook allemaal op de site
vermeld. J. Bertrums zal een volledig overzicht op de site plaatsen
De heer Mulders vraagt of de bedragen volgende keer achter de projecten kan komen te staan.
Men vraagt zich af waarom men bij aanvragen geen mening aan de achterban vraagt. het bestuur beslist
waar de gelden naar toe gaat, zij hoeven geen overleg te plegen. Uiteraard staan zij open voor inbreng,
liefst per email naar info@soch.nl. Het is niet mogelijk om met 900 mensen te oordelen over een aanvraag.
De criteria staan op de site
Irma van Hoof mist de contacten met de aanvragers en organisatoren van de evenementen. De poster van
St Nicolaas missen er velen, ze hebben gehangen maar niemand weet hoe men er aan is gekomen.
Bestuur SOCH zal dit terugkoppelen aan de stichting.
Afgelopen jaar was in september al het geld op van het SOCH. Het is lastig voor het bestuur om het per
kwartaal te verdelen, aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
De heer Mulders vraagt om een kascommissie, dit ligt vast in de statuten, is niet gebruikelijk voor een
stichting. Oproep wie meld zich aan, levert op dit moment alleen de heer Mulders op de andere persoon zal
ook via de oproep op de site moeten komen.
Begroting 2018
De aanwezigen hebben geen vragen.

Er wordt nog gezocht naar een bestuurslid, het liefst iemand uit het grootwinkelbedrijf. Perry Sport,
Intersport en Mac Donald’s nemen dit in overweging.

Wat verder ter tafel komt
~

~

9.

2018

Bestuurszaken
~

8.

Het jaarverslag staat sinds eind januari op de site.

Financieel –2017 ~

7.

De notulen worden, onder dankzegging, ongewijzigd goedgekeurd en gearresteerd.

LNS wil graag even gebruik maken van de tijd, zij hebben een enquête gehouden onder de deelnemers, er
zijn nog steeds bedrijven die niet inschrijven, is natuurlijk in strijd met de vergunning. Velen doen mee uit
collegiale tijd, wintereditie graag op Back Friday, niet meer koppelen aan een ander evenement.
Meerderheid is voor om meer LNS avonden te organiseren ipv de regulieren koopavonden. Financieel zal
het dat niet worden. Wel komt er, bij voldoende interesse een zomereditie op 1 Juni. Plannen zijn in
uitwerking. Heb je een plan voor je gebied, neem contact op met LNS Stefan van Ham of Monique Kerkhof
of stuur een mail naar info@soch.nl dan zorgen wij voor het doorsturen. De zaal is enthousiast over de
zomereditie en geeft applaus.
Indien je een toezegging financieel hebt gekregen vanuit het SOCH mag je altijd en mailing aan ons
toesturen zodat wij het onder de betalende ondernemers (Raad van Advies) uitzetten. Wij geven geen email adressen door (wet AVG, privacy). Het bestuur is geen evenementen bureau, wij organiseren niet, wij
faciliteren alleen maar als het evenement voldoet aan de criteria, deze staan op de site vermeld en onze
voorkeur gaat wel uit naar vernieuwing! Ook de criteria worden regelmatig aangepast.

Rondvraag en sluiting
~
~

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt
De aanwezige worden nog uitgenodigd om te netwerken aan de bar. Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar
inzet en aanwezigheid.
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