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Algemene Ledenvergadering van de

Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam IBEV

(+ Thema Veilig ondernemen)

Datum: woensdag 11 mei 2016

Locatie: De Koningshoek bij FC Volendam  
 Sportlaan 10,  1131 DJ Volendam

Ontvangst: vanaf 19.00 uur

Aanvang: 19.30 uur 

Na afloop is er alle gelegenheid om te 
netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Uitnodiging



1. Opening en vaststellen van de agenda 

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering dd. 29 april 2015 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Thema-avond P & O op 27 oktober 2016: ‘Flexibele werkrelatie en WWZ’ 

4. Korte toelichting project ‘Werken Zorgen Samen’ door mw. Shannon Leloux  

5. Wijziging bestuurssamenstelling 

- Aftredend is Laurens Driessen wegens veranderende werkomstandigheden 
- Periodiek aftredend en herkiesbaar is Peter Keuchenius 
- Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Maarten Tieman 
- Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen Ron Steur (QStylez Web & Reclameburo) 
 

Volgens de statuten hebben de leden het recht aanbevelingen te doen met een of meer door 
henzelf gewenste kandidaten. Een daartoe strekkende voordracht dient voor de vergadering 
bij het Bestuur te worden ingediend. Van de eventuele aanvulling zal voor de verkiezing 
mededeling worden gedaan aan de ter vergadering aanwezige leden.  

6. Financieel Verslag 2015 en begroting 2016 
Verslag van de kascommissie + vaststellen nieuwe kascommissie 

7. Kort jaarverslag 2015 en aandachtspunten voor 2016 

8. Rondvraag en sluiting

KORTE PAUZE

Ca. 20.15 uur: presentatie Veilig Ondernemen & Criminaliteitsbeheersing 

Bedrijfsveiligheid en beveiliging
De resultaten van de onlangs gehouden schouw op het bedrijventerrein West in Edam zullen worden 
gepresenteerd door Rob Vermeulen (onafhankelijk veiligheidsadviseur) en Hans de Vries 
(beleidsmedewerker integrale veiligheid van de gemeente Edam-Volendam). De heer Vermeulen heeft met 
de ogen van een professionele inbreker het betreffende bedrijventerrein bekeken en zal aangeven hoe het 
gesteld is met de inbraakveiligheid van uw bedrijf. Hij zal op een boeiende wijze zijn verhaal doen en zal u 
waardevolle tips geven hoe u uw inbraakveiligheid kunt vergroten.  

Krachtenbundeling bestrijding criminaliteit tegen het bedrijfsleven
Namens het Regionale Platform Criminaliteitsbeheersing zal Kees Goedknegt 
uiteenzetten wat zij voor ondernemers kunnen betekenen (o.a. een gratis 
veiligheidscheck) en hoe zij in samenwerking met de politie en gemeenten 
de krachten met elkaar bundelen om collectief de criminaliteit tegen het 
bedrijfsleven aan te pakken.

Neem gerust een introducé mee en meld u s.v.p. aan via:
secretariaat@ibev.nl

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING


