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Vereniging
Het aantal leden per 1 januari 2016 is 104. 
We eindigen 2016 met precies 100 leden. 
De vereniging heeft in 2016 besloten 
om niet meer met allerlei commissies te 
werken, maar alleen nog nog met ad-hoc 
werkgroepen. Werkgroepen worden niet 
meer vermeld op de website.

Bestuursbesluiten
We hebben zeven formele bestuursver-
gaderingen gehouden en tweemaal een 
ALV. Tijdens de voorjaars-ALV is afgespro-
ken dat we het visiedocument zouden 
aanpassen en schriftelijk aan de leden 
zouden voorleggen. De leden reageer-
den positief op het visiedocument. In de 
najaars-ALV hebben we de leden gehoord 
over de statutenwijziging. In 2017 hebben 
we nog een ALV in april. Daarna houden 
we normaliter alleen in de maand februari 
nog een ALV.

In overleg met de leden hebben we afge-
sproken dat we het budget voor activitei-
ten in 2016 zullen verhogen naar  
€ 8.000,-. Hiermee hebben we de mo-
gelijkheid om in 2016 in ieder geval drie 
grote evenementen te organiseren. De 
primaire doelstelling is om onze zichtbaar-
heid en naamsbekendheid te vergroten.  

Website
We zijn als bestuur in gesprek over een 
nieuwe website. Het streven was om dit 
eind 2016 voor elkaar te hebben. Gedu-
rende het jaar bleek dat er geen mensen 
te vinden waren om dit onderdeel (ICT1 
en 2 uit het visiedocument) uit te werken. 
In het najaar pakte Willem van Rooij dit 
vanuit het bestuur alsnog op.

ICT
Noud Esselink treedt toe tot het bestuur 
en treedt snel weer af wegens verschil van 
inzicht over de invulling van zijn functie. 
In de periode dat hij als bestuurslid actief 
was zijn de e-mailaccounts overgezet naar 
Strato. Vervolgens heeft de secretaris 
enige gesprekken gevoerd met ICT-ers 
binnen de vereniging m.b.t. tot het beheer 
van o.a. het e-mailaccount. De oplossingen 
die zij aandroegen waren vrij kostbaar. Dit 
leidde niet tot het gewenste resultaat. Uit-
eindelijk heeft de secretaris het account-
beheer op zich genomen en hebben alle 
bestuursleden weer de beschikking over 
een ZZP-Houten e-mailadres. 

Digitale archief
Het bestuur gebruikte tot november 
2016 Dropbox als centraal archief. Twee 
bestuursleden kunnen niet synchroniseren, 
daarom gaan we het gebruik van Dropbox 
beperken en investeren we in een stick 
en externe harde schijf waarop we de be-
standen van de vereniging archiveren. De 
harde schijf en stick worden verdeeld over 
twee adressen.

Lidmaatschap
Om een lidmaatschap voor potentiële le-
den laagdrempeliger te maken, besluiten 
we voorlopig geen inschrijfgeld meer te 
vragen. Voor nieuwe inschrijvingen maken 
we niet of nauwelijks kosten, dus waar-
om zouden we überhaupt inschrijfgeld 
hanteren?

Erelidmaatschap
Gonny Zwartjes, mede-oprichtster van 
ZZP-Houten heeft haar lidmaatschap 
opgezegd, omdat ze haar activiteiten als 
zzp’er op een lager pitje heeft gezet. We 
hebben de mogelijkheid van een eventu-
eel ere-lidmaatschap besproken en zijn tot 
de conclusie gekomen, dat we geen offici-
ele titels op dit gebied toekennen (dit zou 
dan ook in het Huishoudelijk Reglement 
moeten worden vastgelegd), maar dat 
Gonny in de toekomst altijd welkom is bij 
onze activiteiten. Als dank voor bewezen 
diensten is Gonny tijdens de eindejaars-
borrel met een fles wijn en een oorkonde 
in het zonnetje gezet.

Financieel beleid
We hebben een meerjarig financieel be-
leidsplan opgesteld, welke schriftelijk aan 
de leden is voorgelegd. De leden hebben 
de gelegenheid gekregen om hier binnen 
een bepaalde periode op te reageren. Hier 
zijn geen reacties op binnengekomen. 
Waarmee het akkoord is bevonden.

Samenwerkingen
De samenwerking met IKH, OKK en de 
gemeente Houten begint steeds meer 
gestalte te krijgen. We spreken in het 
bestuur over een omni-vereniging met 
een overkoepelend bestuur, met behoud 
van de eigen identiteit. Die samenwerking 
resulteert o.a. in een eerste gezamenlijke 
nieuwjaarsreceptie in januari 2017.

Eind oktober heeft er een oriënterend ge-
sprek plaatsgevonden met twee initiatief-
nemers van Ondernemerscafé Krommerijn 
Bunnik voor een eventuele samenwerking 
of samengaan. Op 13 febuari 2017 zal 
er een gezamenlijke bijeenkomst plaats-
vinden in Bunnik om te kijken of er een 
draagvlak voor is.

HOD 2017
Ron Steennis is benoemd tot voorzitter 
van de HOD die op 12 oktober 2017 zal 
plaatsvinden. Dit straalt af op de vereni-
ging. Na een aantal oproepen melden zich 
een aantal mensen die mee willen werken 
aan het organiseren van de HOD.

Jubileum / tweede lustrum
In 2017 bestaat ZZP-Houten 10 jaar. Eind 
2016 wordt er een jubileumcommissie 
gevormd. Zij komen in 2016 een aantal 
keer bij elkaar. Als externe activiteit kiezen 
zij voor aansluiting bij NLdoet, dit vindt in 
2017 plaats op zaterdag 11 maart. 
Het grote jubileumfeest wordt in tegen-
stelling tot eerdere plannen voor decem-
ber nu in de zomer gehouden en staat 
gepland op vrijdag 30 juni 2017 bij De 
Wiese in Schalkwijk.

Activiteiten 2016
2016 was een druk jaar met veel activitei-
ten. Groot en klein. Van nieuwjaarsbuffet 
[1] tot eindejaarsborrel [7] en twee ALV’s
(zie diagram rechtsonder).

Drie grote events
We legden dit jaar de focus op 3 grote 
bijeenkomsten waarin kennis, inspiratie, 
verbinden, werving en behoud centraal 
stonden. A. kennis event Wet DBA,  
B. Inspiratie event ZTalks, C. kennis én 
inspiratie event ‘...Word een merk!’.

Vier ZZP-Netwerkcafé’s
We hebben dit jaar een viertal netwerk-
borrels gehouden. Gemiddeld waren 
hierbij zo’n kleine 40 leden aanwezig.

Zeven Mini workshops
In januari zijn we gestart met maan-
delijkse vrijdagochtendworkshops. De 
bedoeling was om dit bij JOINN! te doen. 
Het concept van JOINN! leek goed aan te 
sluiten bij de zzp-doelstellingen. Echter 
al snel werd duidelijk dat de prijsstelling 
voor onze vereniging te hoog is. Voor de 
workshops na de zomer weken we uit 
naar De Kersentuin en Schoneveld.

De kleine workshops (max. 15 pers.) op de 
vrijdagochtend gingen over onderwerpen 
als presentatie, meditatie, coaching met 
paarden, Agile/Scrum, etc. Deelnemers  
betaalden € 10,- p.p. en de vereniging 
stond borg voor de rest van de kosten. 
Deze bijeenkomsten waren redelijk tot 
goed bezocht, hoewel er twee moes-
ten worden afgelast i.v.m. gebrek aan 
belangstelling. Andere workshops waren 
daarentegen druk bezocht of zelfs vol 
(Agile/Scrum door Emiel Kort en de work-
shop ‘coaching met paarden’ door Ton 
Kastelijn). 

Haal meer uit je bestaande  
klantenkring 
De eerste bijeenkomst na het nieuwjaars-
buffet [1] hield het midden tussen een 
netwerkcafé en een workshop [2] en 
werd in februari georganiseerd door Noud 
Esselink. Martine Teeselink en Karen van 
Riel van outdo.nl uit Utrecht maakten de 
deelnemers deelgenoot van de 5 gehei-
men van gastvrijheid. Al mocht de 80/20 
regel, waarop dit inzicht geïnspireerd is, 
bij veel ondernemers en marketeers als 
bekend verondersteld worden...

Den Haag Vandaag én morgen!
Eerste grote bijeenkomst [3] in maart was 
“Den Haag Vandaag én morgen! Alles 
over de nieuwe wet DBA”. We waren te 
gast bij de Rabobank. Na een korte inlei-
ding door Onno Clous (Alfa Accountants) 
vond er een levendige forumdiscussie 
plaats met tal van prominente sprekers 
van ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen en  
We Are Sure o.l.v. Mirjam Sterk.

ALV
De voorzitter doet tijdens beide ALV’s [4] 
een oproep voor nieuwe bestuursleden. 
Het blijft echter angstvallig stil... Dit bete-
kent dat we 2017, zoals het er nu uitziet, 
uitgaan zonder penningmeester. De vraag 
is of we het voor elkaar krijgen om voor 
april 2018 een nieuwe voorzitter én secre-
taris te vinden? Beide bestuursleden zijn 
niet herbenoembaar.

Rooster van aftreden

Erwin vd Meijden
Aantreden november 2013
Aftredend nov 2017 

Ron Steennis
Aantreden april 2014
Aftreden april 2018  

Anja Tekelenburg
Aantreden april 2014
Aftreden april 2018  

Willem van Rooij
Aantreden november 2014
Aftreden nov 2018

William van Rijnsoever
Aantreden mei 2016
Aftreden mei 2018 (herbenoembaar)
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ZZPTALKS Houten
Het tweede grote event [5] was ZZPTalks 
Houten; een bijeenkomst met drie promi-
nente sprekers waarbij Petro Sen van Z(ZP)
Talks (tevens lid) en ZZP-Houten nauw 
hebben samengewerkt. Resultaat: een 
hoge opkomst en veel nieuwe gezichten. 
Voor herhaling vatbaar!

Activiteitenmarkt
We hebben in september voor het eerst op 
de activiteitenmarkt in Houten gestaan. 
‘Kom op kraamvisite bij ZZP-Houten’ heeft 
veel contacten opgeleverd en we waren 
goed zichtbaar! Vele leden hebben zich 
deze dag ingezet voor ZZP-Houten.

Meer werk? Word een merk!
Het derde grote event [6] op 10 oktober 
was “Meer werk? Word een merk!” met 
Bart van den Belt. Locatie: Makeblijde. Dit 
ging over personal branding. 

ALV 2
Matig bezochte ALV in november waarin 
een aantal uitwerkingen van het visie- 
document hun beslag hebben gekregen. 
O.a. het financiële plaatje en het concept 
statuten en huishoudelijk reglement.

Eindejaarsborrel
We sloten het jaar af met een druk 
bezochte en uitermate gezellige Decem-
berborrel [7] bij Jonkheer de Ram in 
Schalkwijk.

De drie dames (Gonny, Christie en Nicole) 
die de mini workshops organiseerden, 
hebben in december aangegeven hiermee 
in 2017 te zullen stoppen. Enerzijds omdat 
ze hun lidmaatschap hebben beëindigd 
en anderzijds vanwege aansluiting bij de 
jubileumcommissie.

Conclusie
2016 was een zeer druk, actief, betrokken 
en bewogen jaar met vele activiteiten 
(17!). De vereniging is in transitie, maar 
goed op weg naar 2025.

Houten, 12 april 2017.

BESTUUR

Voorzitter
Ron Steennis
voorzitter@zzphouten.nl

Secretaris
Anja Tekelenburg
anja.tekelenburg@zzphouten.nl
030 636 16 25
06 50 58 59 18

Penningmeester
Erwin van der Meijden
ej.vandermeijden@gmail.com

Algemeen bestuurslid
William van Rijnsoever
wvrijnsoever@planet.nl

Algemeen bestuurslid  
communicatie
Willem van Rooij
willemvanrooij@zzphouten.nl

Algemeen bestuurslid
Positie vacant
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Bezittingen 31/12/2016 31/12/2015 Schulden 31/12/2016 31/12/2015
Rabo betaalrekening  575,94  758,61 Kapitaal  11.459,34  10.335,89 
Rabo spaarrekening  17.378,51  16.795,56 Reservering Jubileum  7.750,00  6.250,00 
Debiteuren  1.201,00  1.167,50 Crediteuren  793,85  864,33 
Dubieuze debiteuren  -266,15  -148,00 Vooruit ontvangen  -  - 
Nog te factureren  -  - Winst / Verlies  -1.113,89  1.123,45 

 ----------------  ----------------  ----------------  ---------------- 
 18.889,30  18.573,67  18.889,30  18.573,67 

 =========  =========  =========  ========= 

RESULTATENREKENING 2016
       

Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk Begroting Werkelijk
Kosten 2016 2016 2015 Opbrengsten 2016 2016 2015
Kosten Communicatie  1.105,44  2.500,00  1.251,52 Contributie  10.405,75  9.870,00  10.796,50 
Kosten bijeenkomsten  7.483,81  8.000,00  4.554,70 Entreegelden  121,00  -    
HOD  750,00 Reclame inkomsten  -  -  - 
Kosten extern feest    Vrijval reservering  -  - 
Kosten intern feest  -  -   -    Rabobank “Steuntje”  -  -  - 
Kosten profilering (EPH)  365,00  365,00  365,00 
Promotiemateriaal  -  689,70 Rente  82,95  100,00  126,27 
Verzekeringen  151,80  160,00  150,96 Verlies  1.113,89  3.555,00 
Kantoorkosten  472,04  325,00  355,20 
Bankkosten  145,50  175,00  182,24 
Reservering lustrumfeest  1.500,00  1.500,00  1.500,00 
Dubieuze Debiteuren  500,00  500,00  - 
Winst  1.123,45 

 ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ---------------- 
 11.723,59  13.525,00  10.922,77  11.723,59  13.525,00  10.922,77
========= ========= ========= ========= ========= =========


