Algemene ledenvergadering dinsdag 31 januari 2017 bij hotel Fletcher Heiloo.
Aanwezig bestuur;
Piet Broersen
Gilbert Scholten
Sjoerd Reitsma
Ronny Prins
Tonny v.Noort
Tom Beentjes
Wim van Bemmel
Karla Roos
Henk Achterhuis
1. Opening voorzitter.
Gilbert opent de bijeenkomst en blikt terug op een jaar van vallen en opstaan met bestuur. Ruud krijgt
bloemen als dank voor zijn inzet als penningmeester.
2. Ingekomen stukken.
Ingekomen stukken van Ruud, dhr. Slot , mevr. v. Eck, Arnold en Wilma en Fonds Zuurbier.
Overname F. Zuurbier
Fonds Zuurbier levert een stuk in betreffende verkoop van zijn plek aan C. Beentjes, maar er wordt
besloten dat Fonds binnen 2 weken wordt uitgenodigd, omdat bestuur over zijn zaak moet beslissen.
Samenwerking met Stichting de markt van morgen "Alkmaar"
Ruud wil dat dhr. Achterhuis verantwoording aflegt over de gang van zaken over het afgelopen jaar,
Gilbert antwoordt hierop dat dhr. Achterhuis contractant is van het bestuur. Ook wil Ruud dat dhr.
Achterhuis de samenwerking stopt met de stichting, omdat hij geen vertrouwen heeft in dhr.
Achterhuis. Het komt o.a. doordat Ruud bestuursvoorschriften had opgevraagd en die nooit gekregen
heeft. Het contract van de marktmanager is niet in orde en het contract met de marktkooplieden
voldoen volgens Ruud ook niet aan wettelijke eisen. De bestuursaansprakelijkheidsverzekering klopt
ook niet volgens Ruud, daar niet dekking is voor alle bestuursleden. Ruud wil liever de juridische
kennis in de buurt inkopen.
De relatie tussen bestuur en bestuurder Ruud Bakker is nooit optimaal geweest , uiteindelijk is
besloten ( mede onder druk van de gemeente Alkmaar ) om de bestuurlijke samenwerking te
beëindigen .
Servicekosten stroom
Ruud wil ook duidelijkheid wat de stroom betreft, hierover gaat Gilbert in gesprek met de gemeente: er
zijn bovenmatige servicekosten verwerkt in de stroomfactuur.
Uurloon marktmanager
Ook wil Ruud helderheid en inzichtelijkheid in het uurloon van de marktmanager, hij vindt dat het
uurloon aan de hoge kant is. Destijds is het tarief is geaccordeerd door het bestuur, maar de hoogte
moet opnieuw overwogen worden.
Marketing
Het lijkt Hans Slot verstandig als er meerdere adviseurs zijn. Er zijn momenteel verschillende
vertegenwoordigers actief, waardoor rekening gehouden wordt met collega's. Momenteel zijn
verschillende marketingacties in behandeling bij het bestuur, zoals: spaarkaarten, beloningsystemen
en Facebookacties.

Bezwaar verhoging marktgeld
Ruud, Arnold en Wilma hebben bezwaar aangetekend tegen het verhogen van het marktgeld, omdat
het niet van te voren aangegeven is. In 2016 was het marktgeld nog volgens de oude norm van de
gemeente Alkmaar (10 uit 13 weken wordt gefactureerd). Vanaf januari 2017 gelden er nieuwe
tarieven voor de standplaatshouders (48 uit 52 weken). De verhoging is in de nieuwsbrief oktober
2016 kenbaar gemaakt.).Bezwaren zijn ongegrond verklaart (Ronnie heeft dit uit laten zoeken via
juridisch loket). Ruud vindt niet dat er marktgeld verhoging mag zijn, omdat de jaarcijfers nog niet klaar
zijn. Volgens Arnold had dat i en o research aangegeven dat het marktgeld niet verhoogd zou worden.
Henk Achterhuis zegt dat begroting is opgesteld(gemeente Alkmaar kwam 30000,00 tekort)Ruud
vraagt of cijfers juist zijn en of dhr. Achterhuis dit heeft gecontroleerd, dit is niet gecontroleerd.
Jack v.d. Berg wil dat er beter gecommuniceerd wordt tussen bestuur en marktkooplieden en hij wil
meer transparantie. Ronnie geeft aan dat er openbaarheid is en dat er in nieuwsbrief is aangekondigd
dat er marktgeld verhoging kwam waarop niemand reageerde. Henk Achterhuis stelt voor overweging
om notulen openbaar te maken.
Erica wil 10% korting op het marktgeld indien er per kwartaal voldaan wordt. Er wordt direct gestemd:
29 voor en 8 tegen. Motie aangenomen.
3. Financieel verslag 2016/begroting 2017.
In 2016 is €4000,00 begroot i.v.m. de jaarmarkt Almaar (moet nog binnenkomen) aangezien de
factuur jaarmarkt was niet begroot is. €9700,00 kosten bankjes weghalen, Ronnie geeft aan dat
bestuur zelf bankjes wil weghalen om kosten te besparen. Verwacht wordt dat in 2018 een ruimere
begroting is, aangezien er 7 braderieën in "de Mare" bijkomen. De vrijdagmarkt Alkmaar kavel bij de
kerk kostte de gemeente Alkmaar geld (was €0,85 en gaat nu €2,20 kosten). Er komen ook
veegkosten ad.€860,00 omdat de paaltjes niet worden teruggeplaatst door de marktkooplieden. Er is
ook vastrecht i.v.m. "kabelaar" (verhoging €40,00 Ronnie gaat in overleg met de gemeente). Vanaf 1
juli 2016 vergaderen we bij Tom Beentjes om de kosten te drukken. 20 uur per week is begroot voor
de marktmanager. Jaarmarkt Alkmaar 210 uur. De Rijp valt per 1 april onder de stichting, daar is nog
geen overzicht van de kosten. De energie bracht de gemeente per kwartaal in rekening. Er gaat naar
gebruik per ondernemer gekeken worden. Na 10 februari is de stichting: "De markt van morgen
"Alkmaar"". i.v.m. €1,00 alleen voor de woensdag en zaterdag markt.
Caravan markmanager
Er is een caravan aan de marktmanager toegewezen om loze uren op te vangen, dit is een prima
oplossing. Uiteraard moeten de uren dan wel gereduceerd worden van 25 naar 18. Bestuur wil de
kosten afgekaderd hebben, vandaar dat er voor urenverantwoording is gekozen (7 markten 25 uur).
4. Het bestuur
Het afgelopen jaar is er een hoop gebeurd in het bestuur. Per 1 april 2017 kunnen er
bestuursverkiezingen komen om het huidige bestuur aan te houden. Er is een stemronde geweest om
geen verkiezingen te houden en het huidige bestuur te laten zitten: alle leden voor, 2 tegen. Het
huidige bestuur blijft zitten.
5. Toekomst van de markt van morgen
Ronnie heeft een presentatie gegeven met betrekking tot de markt van morgen, waarbij is teruggeblikt
op het afgelopen jaar.
Vorig jaar heeft op 1 april 2016 de stichting: "De markt van morgen" te Zeewolde de dependance
Alkmaar (De markt van morgen Alkmaar) in het leven geroepen om de eigen stichting: "Markten
Alkmaar" te ondersteunen, met als doel dat de eigen stichting in de toekomst zelfstandig kan
functioneren. Vrijdag 10 februari 2017 vindt er een evaluatie plaats tussen de twee stichtingen en de
gemeente of de eigen stichting zelfstandig kan gaan functioneren. Op 1 april 2017 loopt het contract af
tussen de stichting De markt van morgen "Alkmaar" en de gemeente af.

6. Markt van morgen (Marketingplannen)
- samenwerkingsverband met "Alkmaars weekblad".
- muziek & entertainment (bijvoorbeeld een band op het terras op advies van Henk Roos).
- Loyaliteitssystemen, bijv.: pasjes/stempeltjes.
- Uitwerking branding "Alkmaar marktstad" (Facebook & website)
7. Rondvraag
Wout wil graag weten wat de status is omtrent de overname van F. Zuurbier zijn standplaats. Er
hebben nog geen gesprekken plaatsgevonden. De partijen moeten nog om de tafel.
Wat parkeervergunningen betreft, is er uitstel tot 1 maart 2017 om e-herkenning te regelen.

