
Algemene Ledenvergadering van de

Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam IBEV

Datum: woensdag 10 mei 2017

Locatie: De Runderkamplounge 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

IBEV Industrie- en Bedrijvengroep Edam - Volendam

    WWW.IBEV.NL 



1. Opening en vaststellen van de agenda 

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering dd. 11 mei 2016 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Wijziging bestuurssamenstelling 
 - Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Ben Kras en Tanja Koopmans 
- Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Wim Biesterveld 
- Het bestuur stelt als nieuwe bestuurslid voor: 
  Ruud (R.F.P.J.) Kors, manager MKB Rabobank Waterland  
 

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.  

5. Financieel Verslag 2016 en begroting 2017 
Verslag van de kascommissie + vaststellen nieuwe kascommissie 

6. Kort jaarverslag 2016 en aandachtspunten voor 2017 

7. Rondvraag en sluiting

KORTE PAUZE

Ca. 20.15 uur: presentatie door Barbara van Veen 

Uitdagende vlucht over de toekomst: ontdek kansen voor vernieuwing en innovatie
Stelt u zich eens voor: uw bedrijf in 2023. Geeft u leiding aan robots of werkt u nog maar drie uur in de 
week? U heeft er natuurlijk al over gehoord: wetenschappers en consultants waarschuwen ons voor dit 
soort gevolgen van de digitale revolutie. En herinnert u zich nog deze krantenkop uit het FD van 8 april: 
“Robots plus tienduizend banen” (Frederik Nieuwenhuys, Picnic)? We moeten onze bedrijven voorbereiden 
op grote veranderingen, dat is zeker. Maar welke veranderingen, dat is de vraag.

Misschien wist u het al dat in februari tweeduizend Amerikanen naar hun visie over de toekomst zijn 
gevraagd. Meer dan 60% van de deelnemers gelooft dat robots bijna al het werk gaan overnemen, maar 
dat hún baan over 10 jaar nog bestaat… Dit is typisch voor de manier waarop we vaak over de toekomst 
denken: we sussen ons in slaap, totdat het (bijna) te laat is. 

Tijdens de presentatie ontdekt u nieuwe feiten over de toekomst. Stukje bij beetje begint u een goed 
gevoel te krijgen voor wat ons te wachten staat en hoe snel alle veranderingen eigenlijk gaan. Hoe meer 
voorbeelden en cases u ziet, hoe beter u de afweging kunt maken welke volgende stap uw bedrijf moet 
gaan zetten. Wat als u nu al meer begrijpt hoe de behoeftes van klanten aan het veranderen zijn?

U heeft 60 inspirerende minuten voor de boeg, want Barbara van Veen is al meer dan 10 jaar onafhankelijk 
onderzoeker en futurist. U krijgt de krenten uit de informatie die zij voor bedrijven verzamelt en 
analyseert om de toekomst van hun markten te ontdekken. U hoort de eerste resultaten die ze van haar 
promotieonderzoek aan de TU Delft naar toekomstverkenningen wil delen.  
Bekijk alvast een voorproefje op http://www.contexts.nl/ibev-10mei/

Wilt u meer weten hoe uw bedrijf kan aansluiten op de toekomst?  
Kom dan op 10 mei naar Barbara luisteren!

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

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING


