Jaarverslag Ondernemersvereniging Middagh van 2014

Terugkijkend op 2014 hadden we een goed ondernemers jaar.
Ons ledental bedroeg 33 leden op 31 december 2014
Bedankt als lid heeft Ojas Yoga, wegens verhuizing. En als nieuw lid mochten we
begroeten Marieke Verwoerd die dierenarts is in Ezinge.
Het bestuur vergaderde dit jaar 7 keer en werd bij toerbeurt bij één van de
bestuursleden thuis gehouden.
Op 31 december 2014 was de samenstelling van het bestuur:
Ineke Swart, voorzitter
Roelie van Rossum, secretaris
Anne Jan Ubels, penningmeester
Elma de Haan lid, en ondersteunend voor de verslagen.
Nieuw bestuursleden zijn nog welkom.
Activiteiten
Op 27 maart was er de algemene ledenvergadering bij het Waarhuis in Aduarderzijl.
We deden voor de derde maal mee met de organisatie wandelvierdaagse.
En er werden weer 4 bijeenkomsten gehouden van ”hoe is het met. Voor dit project
kunnen leden zich opgeven om een avond over hun onderneming te praten.
Rond Sinterklaas hadden we weer de jaarlijkse actie, die heel goed verliep en nu in een
ander jasje was gegoten.
13 december was er de kerstmarkt in het dorpshuis, waar veel ondernemers een plekje
vonden en de sfeer goed was, zodat we dit een succes kunnen noemen. Ook andere
ondernemers organiseerde in december kerst en kunstmarkten, het geen ook zeer
geslaagd genoemd mag worden.
Contact met leden

Een goed contact met de leden is voor het bestuur essentieel, daarom staat het ook
steeds open voor vragen, wensen en suggesties. Het is van belang dat een lidmaatschap
van de Middag een meerwaarde heeft voor de leden. Niet alleen het delen van kennis is
daarbij belangrijk, maar ook de mogelijkheid voor een structureel contact met het
platvorm voor ondernemers in de gehele gemeente Winsum. Daarnaast ook met de
gemeente zelf. Verder zijn de leden welkom bij de bestuursvergaderingen. En stuurt het
bestuur bij vreugde en verdriet een blijk van medeleven.
Verwijsborden
Het lukt nog niet om deze te plaatsen maar we hopen in elk geval het komend jaar.
Zelfvoorzienend Middagh
De contacten hiermee zijn op het ogenblik minimaal, maar als we weer een nieuwe
kracht hebben die bestaande en nieuwe projecten uitbreidt gaan we hier weer mee door.
Website
De website wordt momenteel vernieuwd en de bedoeling hiervan is dat men sneller op
actuele zaken kan inspelen en vanuit het secretariaat de zaken direct op de site kunnen
plaatsen.
PR
Een vereniging als Middagh heeft veel behoefte aan PR. Dit wordt vanuit het bestuur
gerealiseerd. Zo zijn er regelmatig berichten te vinden in de Ommelandercourant, de
wiekslag en de Middagster. Hiervoor zorgt Janny de Weijs die wij daarvoor zeer
erkentelijk zijn.Middagh kan ook indien gewenst voor leden regelen dat er bij nieuwe
activiteiten melding gedaan wordt in de pers.
Ondersteuning
Het afgelopen jaar heeft Middagh door het MKB going ondersteuning ontvangen in de
persoon van Remko van de Beek, deze ondersteuning kon ook voor de ondernemers zelf
ingezet worden. Waarvan ook goed gebruik werd gemaakt.
Verder hebben we door middel van sponsoring ondersteuning verleend aan de
Koningsdag en het Trijntje Soldaats spektakel.
Plannen
30 maart wordt er door de gemeente Winsum een avond gehouden voor alle
ondernemers in het Middagh gebied, waardoor we hopen op deze wijze weer goed
zichtbaar te zijn voor onze ondernemers en ook voor nieuwe leden.
Verder hopen we veel andere activiteiten te ontwikkelen. En een bijdrage te leveren aan
een goed en positief functioneren van de ondernemersvereniging.

