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Aanwezigen: 
 
Bestuur:   

Marieke Dik (MD), Niels Baars en Jolanda van der Spiegel (JS) 

Leden:  

Thérèse Hoppenbrouwer, Moniek Bos,  Maaike Linssen, Wilma de Jonge, Kyra Lancee, Joyce Bol, 

Ronald de Jong, Ine de Knoop, Theo Voorend, Rina Mulder, Marianne Mulder, Dennis Maaswinkel, 

Henry de Groot, Hetty Stegeman, Gonne-Marieke Kroon-Lamers, Ria Kemp 

 

Verslag 
 
Na een warm welkom geheten te hebben aan de leden opent  JS de ledenvergadering. Zij geeft aan 
dat deze ledenvergadering een onofficiële jaarbijeenkomst is vanwege het feit dat er nog geen 
jaarverslag is opgemaakt en ook geen jaarrekening. Dat heeft te maken met het feit dat de 
bankrekening pas geopend is in 2010 en de inkomsten in 2010 zijn gegenereerd en de uitgaven ook 
pas in 2010 zijn gedaan. JS vraagt de ALV om later op de avond een nieuwe datum van de ALV ,in 
bijvoorbeeld de eerste maanden van 2011, in stemming te brengen. De ALV zal dan aangekondigd 
worden met een agenda en de vergaderstukken zullen dan ook opvraagbaar zijn.  
 
JS gaat verder met de vergadering  en door middel van Power Point presentatie worden de leden  
op de hoogte gebracht van de bereikte resultaten, de geplande activiteiten en de financiële 
resultaten. 
 
 

Een stukje historie Zooom, ZZP Collectief Woerden, bestaat precies 1 jaar op 26 oktober 

2010. Een jaar geleden zat het bestuur bij Notariskantoor Jaquet om 

de oprichtingsakte te ondertekenen. Na deze ondertekening kwam 

een periode van organiseren: brainstormen over de eerste 

bijeenkomst, een mooie website, PR, Kamer van Koophandel, zoeken 

van sponsoren, communicatie met de potentiële leden, een 

ledensysteem, een boekhouding etc etc. 

Een mooie website 

 

 

 

 

 

Na veel overleg met Ine de Knoop die als grafisch ontwerpster veel 

kijk heeft op stijl en Niels Baars die websites bouwt is een prachtige 

ZOOOM-site gelanceerd. Een site die veel complimenten genereert. 

Het bezoek aan de site is bijzonder goed. Niels Baars houdt dit bij.  

Niels Baars heeft bijzonder veel werk verricht in den beginne. Na 

enkele maanden heeft hij hulp gekregen van Thérèse Hoppenbrouwer 

en samen vormen zij een bijzonder goed WEB-team. Ook houden zij 

de LinkedIn-groep up to date. 



Verslag ALV Zooom, ZZP Collectief Woerden  26 oktober 2010 

3 

 

1e Bijeenkomst 28 januari 2010 

 

 

 

 

 

 

De eerste grote bijeenkomst was in Het Kasteel van Woerden op 28 

januari jl. Ongeveer 90 mensen namen deel aan deze bijeenkomst en 

Zooom had naast de kerngroepleden ook nog een 20 nieuwe leden 

erbij die zich direct opgaven. De avond had een heel bijzonder 

karakter. Naast informatie over Zooom, kregen de aanwezige ZZP-ers 

een, voorproefje van het feit dat zij nooit meer ALLEEN zouden zijn.  

 
Het komische duo dat ZOOOM had ingehuurd zorgde voor een 

hilarische avond met veel gelach en gezooom.  

Sponsoren als Grant Thornton, Rabobank en Woerden into Business 

konden hun zegje eveneens doen. 

 

Ledenaantal: bijna 

 

 

Het ledenaantal groeide in de eerste maanden onstuimig. Op 31 mei 

konden we ons 75e lid inschrijven: Ronald de Jong van Ripples 

Business Development werd op een bijzondere manier ingeschreven; 

Hans Schmidt burgemeester van Woerden schreef hem in het 

ledenregister. De pers had veel aandacht. 

Op dit moment zijn er bijna 90 leden ingeschreven.  

Borrels, speciale bijeenkomsten en 

thema-avonden 

  

 

 

 

 

 
 

In de afgelopen maanden is er veel gebeurd: 9 borrels, 3 thema-

avonden en een Pitch&Putt –uitje en een BBQ. De reacties van de 

leden zijn over het algemeen positief.  

Heel bijzondere bijeenkomsten waren bijvoorbeeld de themaborrel: 

IN ROSSO. Alle leden kwamen in rode kleding en voor de gelegenheid 

was ook  de lounge van INoffice omgetoverd tot rode 

ontvangstruimte. 

De BBQ bij de Boerinn was op 3 september jongstleden en de 

avondzon scheen over prachtige weilanden met koeien. 
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Vereniging: van pioniersfase naar 
groeifase. 
 

 

ZOOOM groeit omstuimig vandaar dat het bestuur hulp heeft 

ingeroepen van een ‘Verenigingen Dokter’, Marike Kuperus, die met 

het bestuur heeft gekeken naar het geplaatste fundament, de 

verhoudingen en de activiteiten voor de komende tijd. 

Kuperus gaf aan dat Zooom op de goede weg is en dat er moet 

worden geinvesteerd in menskracht (commissies)om het bestuur te 

ondersteunen. ZOOOM is van alle leden en alle leden zijn ZOOOM. 

Ook is nagedacht over wat voor een vereniging ZOOOM is: willen we 

een societeit zijn, een belangbehartiger of een leverancier van 

ledenvoordeel. 

Uit een telefonische enquete die MD heeft gehouden onder 30 leden ( 

de eerste aanzet naar een enquete onder alle leden) blijkt dat het 

societeitsgevoel hoog is. Daarom is besloten dat het societeitsgevoel 

hoog in het vaandel moet van ZOOOM. En omdat  het prettig is om 

een vasteplek te hebben voor deze societeit is besloten om INoffice 

voortaan als vaste borrel -en vergaderplek te hebben. 

De Commissies Het bestuur is gerechtigd om commissies in te stellen en heeft 

meerdere leden gepolst om het bestuur te ondersteunen in haar taak 

om de ZZP-ers in het Woerdense te vertegenwoordigen. 

De volgende leden hebben toegezegd te helpen: 

 Thérèse en Niels: commissie website 

 Ine, Wijnand en Hetty: commissie PR 

 Dennis en Bart: commissie activiteiten 

 Ronald en Joyce: commissie belangenbehartiging 

 Kascommissie: Rina en Kyra 

 Bestuurlijke ondersteuning: Ria Kemp 

Activiteiten 

 

MD neemt na de pauze de presentatie over en spreekt over de 

activiteiten van ZOOOM.   

Evaluatie 

 

 

 

De borrels zullen in 2011 alsvolgt worden ingedeeld: 

alle kwartalen:  

1e maand maandag/2e maand dinsdag/3e maand woensdag 

Op deze manier hebben alle leden een mogelijkheid om te komen. De 
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 vraag om borrels van 20.00 uur tot 22.30 uur te doen zijn ingewikkeld 

te organiseren: 20.00 uur is meestal tijd voor koffie. En de  uitloop qua 

tijd worden ingewikkeld voor de locatiebeheerder .Bovendien zijn de 

kosten van een dergelijke koffie/ borrel hoger. Het bestuur zal zich 

beraden op avondbijeenkomst met een speciaal thema. 

Verder bleken de speciale bijeenkomsten: Pitch& Putt, BBQ en de 

borrel IN ROSSO bijzonder in de smaak te zijn gevallen. 

De leden geven aan dat er wellicht over de themabijeenkomsten 

vooraf aan de sprekers informatie moet worden gegeven over de 

status van  de leden die de themabijeenkomst zullen leiden. 

 

Pecunia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD heeft samen met Ria Kemp (bestuurlijke ondersteuning voor de 

financiën) de cijfers op een rijtje gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zullen nog enkele facturen binnenkomen. De verwachting van MD is 

dat € 2000,= over zal zijn die zal dienen als reservekapitaal. 
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De vergadering werd afgesloten om 21.10 uur om de leden de gelegenheid te bieden om naar de 

Nacht van Woerden te gaan. 

Dank aan leden 

 

 

JS heeft een aantal mensen bedankt voor hun bijzondere inzet voor 

ZOOOM: Ria Kemp, Thérèse Hoppenbrouwer, Dennis Maaswinkel en 

Ine de Knoop kregen allen een kleine attentie. 

JS bedankte ook haar medebestuursleden Marieke en Niels voor hun 

inzet in het afgelopen jaar 

Stemmen 

 

 

 

 Nieuwe datum ALV: 24 maart 2010: aangenomen 

 Contributie € 84,=: dit bedrag aanhouden: aangenomen 

 Kascommissie: Rina Mulder en na de vergadering heeft zich 

Kyra Lancee aangemeld   

 Programma: applaus voor de uitgangspunten  

Wvttk/Rondvraag De leden hadden geen vragen meer . 


