Leden vergadering 9 april 2022 café De Casteleyn
Aanwezig

: 22 personen

Afwezig

: de rest

1. Opening
Tijdens het buffet rond 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn verder geen ingekomen stukken of mededelingen.
3. Jaarverslag secretaris 2020-2021:
In verband met Corona hebben we elkaar helaas lange tijd minder tot niet kunnen zien. Maar we
hebben ook best veel dingen wel gedaan:
21 februari 2020
Bedrijfsbezoek Wehkamp en Van der Valk Zwolle
BCW Wacker heeft vrijdag 21 februari met een grote groep leden een bezoek gebracht aan het
hypermoderne en nieuwe distributiecentrum van Wehkamp in Zwolle. Met een vloeroppervlakte van
in totaal 110.000 m2 is Wehkamp het meest verrassende online warenhuis van Nederland. Het
postorderbedrijf heeft ruim 2,7 miljoen vaste klanten, meer dan 500.000 bezoekers per dag en
verstuurt meer dan 10 miljoen pakketten per jaar.
Aansluitend vertrok het gezelschap naar Van der Valk Zwolle. Nico Broekert, (zoon van BCW Lid
Auke) banqueting manager Van der Valk verzorgde daar een korte rondleiding door het hotel.
14 februari 2021
Valentijns actie
De valentijnsactie was bedoeld om door de lockdown getroffen ondernemers een hart onder de riem
te steken. BCW heeft hieraan bijgedragen door afname van een groot aantal taarten voor de eigen
leden en hulp met het bezorgen hiervan.
Augustus 2021
Wieker Bieren
In samenwerking met een bierbrouwer uit de regio heeft Benny Spin uit De Wijk een tweetal speciale
en exclusieve biertjes op de markt gebracht. In een mooi pakketje is dit bezorgd aan alle leden van
BCW in verband met de Corona periode en het feit dat we elkaar lange tijd niet konden ontmoeten.
8 oktober 2021
Bedrijfsbezoek en stadswandeling Harderwijk
Vrijdag 8 oktober 2021 stond het eerste uitje na Cororna van Businessclub Wacker op het
programma. Voor het eerst sinds lange tijd kon er weer wat georganiseerd worden. Met een ruime
afvaardiging zijn we per bus van De Wijk naar Harderwijk gereisd om daar een bedrijfsbezoek te
brengen aan Steenhouwerij Van den Brink van collega BCW lid Hendrik Wittink uit De Wijk. Daarna
werd samen met een stadsgids de historische binnenstad verkent. Deze enerverende dag werd
afgesloten in het gezellige en sfeervolle visrestaurant Johannes.

2020-2021
Bijdragen
BCW heeft in de afgelopen jaren wederom diverse zaken financieel ondersteund
vv Wacker spelersbus, € 500,Grenzeloos Kunst Verkennen, € 150,vv Wacker, nieuwe bladblazer, € 625,Stichting ALS, € 50,Ledenmutaties 2020-2021
Nieuwe leden
Stichting Storck (de Antrappers), Arend Klomp
Vradal, Frank Johnson
TWS groep, Alfred van der Weide
BOVI, Jan Boverhof
Dienstverlening J. van Goor, Jeroen van Goor
Dorpshuis de Wijk, Tinus Lunenborg
Vriend Sport, Jeroen Vriend
Opzeggingen
Speer, Hans
Bas Luchies
4. Financieel verslag Van de penningmeester.
Hans deelt de cijfers alsmede ook een opgaaf van de doelen die we gesteund hebben uit.
5. Kascommissie:
Bestaande uit Marc Lakke en Erwin Teunissen
Marc Lakke heeft voordat er decharge verleend wordt nog een vraag over het quorum. Dit is niet
geheel helder maar volgens het bestuur is het niet nodig dat er een minimum aantal aanwezig moet
zijn. Dit wordt nader onderzocht.
Vervolgens wordt er decharge verleend (en er was nog iets met € 3,07 …….)
Als nieuw lid voor de kascommissie meld zich Hanko Spijkerman. Hij vervangt hiermee Marc. Samen
met Erwin Teunissen mag hij komend jaar de kas gaan controleren.
6. Bestuurszaken.
Wichard neemt afscheid als bestuurslid. Hij wordt door de voorzitter bedankt middels een bloemetje
en Wichard heeft zelf voor een vervanger gezorgd te weten Juul van der Laan. Onder applaus wordt
Juul benoemd en welkom geheten in het bestuur.
7. Voorstellen activiteiten voor komend jaar:
•
•

Sept/okt Historische wandeling in en rond de Wijk
31 december Oudejaarsborrel en carbid schieten

8. Rondvraag.

Hanko vraag wanneer we weer naar Portugal gaan. De voorzitter kan hier concreet niets mee maar
neemt de vraag mee richting de eerstkomende bestuursvergadering.
9. Sluiting
Alle leden worden bedankt voor de betrokkenheid en vervolgens sluit Bart de vergadering.

Namens BCW,
Frans Zinger
Secretaris

