Ondernemersvereniging Damrak/ Beursplein
Notulen ALV 16 maart 2016
Aanwezigen: Bestuur: Marcel Schonenberg(voorzitter), Rob Veeger (secretaris), Henk Philip
(penningmeester)
Straatmanager: Evelien van Damme
Anuschka Tjin A. Cheong (Park Plaza Victoria Amsterdam, Guido Frankfurter (Rederij Kooij), Dirk
Thomas, Margot Vlek en Carlijn Kuiper van Hotel the Exchange, Babette van den Bergen en Barbara
van Starbucks, Sandra en Tanja van Laddrak.
Notulen: Evelien van Damme
1. Visie ondernemersvereniging Damrak/Beursplein
Marcel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Marcel benadrukt de functie van de
ondernemersvereniging en haar gemeenschappelijke belang. Een korte terugblik vanaf het
ontstaan in 2001 en alle grote veranderingen sedertdien op het Damrak/Beursplein. Een tijd
waarin de rol van de ondernemersvereniging constant van groot belang is geweest. Deze
werkzaamheden zijn echter niet altijd heel zichtbaar maar met de aanstelling van Evelien wordt
daar verandering ingebracht.
2. Overzicht 2015
Rob Veeger gaat aan de hand van een fotocollage langs de
grootste gebeurtenissen van 2015. Extra aandacht gaat uit naar
de nieuwe sfeerverlichting. Ondanks de opstartproblemen is
iedereen erg positief over de uitstraling /ontwerp van de
verlichting. Sandra van Laddrak merkt wel op dat de verlichting
veel te vroeg uit was. Dit is ook opgemerkt door Evelien echter
was een wijzing niet mogelijk omdat de verlichting geschakeld
staat met de Nieuwendijk. Voor het komend jaar zal Evelien
zorgen dat de verlichting langer aanblijft.
3. Financiën 2015
Henk Philip licht de begroting/ jaarrekening toe van 2015. Er heeft een wijziging in wijze van
administreren van contributiegelden plaatsgevonden, in de praktijk betekent dit dat geinde
contributie binnen het boekjaar verwerkt wordt. Door deze wijziging is het contributiebedrag aan
het eind van het boekjaar minder dan begroot echter wordt dit komend jaar weer recht getrokken.
De balans is aan het eind van het jaar een gezonde vereniging.
4. Werkplan 2016
Evelien vertelt wat de doelstellingen voor dit jaar zijn. Evelien is gestart met een inventarisatie van
alle ondernemers op het Damrak wat resulteert in het besluit dat ook de ondernemers boven de
plint benaderd zullen worden om lid te worden. Voor deze ondernemers zal er een speciaal tarief
gelden. Er zijn nog zo’n 30 ondernemers die niet bekend zijn met de ondernemersvereniging. Het
zichtbaar maken van wat de ondernemersvereniging achter de schermen allemaal doet, is ook
voor het werven van nieuwe leden van belang. De website, het houden van een schouw met
ondernemers en het frequent uitbrengen van een nieuwsbrief zijn daar voorbeelden van.

Ook het thema afval blijft een grote mate van aandacht hebben voor de ondernemersvereniging.
Doordat het Damrak een pilot gebied is zullen er in de komende tijd verschillende manieren
worden onderzocht om zwerfafval en het ophalen van bedrijfsafval tot een minimum van overlast
te beperken.
Er is een toenemende drukte in de stad en de bereikbaarheid van ons gebied heeft onze aandacht.
Met de plannen van de gemeente om de kop Vijzelstraat/Muntplein af te sluiten voor autoverkeer
en de knip bij de Paleisstraat en de Prins Hendrikkade en de komst van de Primark en NZ lijn zullen
er grote veranderingen in de straat optreden. Door deel te nemen aan de werkgroep Royal Palace
District kijken we niet alleen naar de bereikbaarheid van het gebied maar zullen we ook de
marketing van het gebied aanpakken. Hiervoor is een samenwerkingsverband met BIZ
Kalverstraat, BIZ Rokin, ondernemersvereniging Nieuwendijk en BIZ Dam. Deze straten zullen een
marketingstrategie ontwikkelen om het gebied duidelijk op de kaart te zetten en de bezoeker een
dagdeel in het gebied te laten verblijven.
Ook het project hotspot wordt door Evelien verder opgepakt, er zal in de komende maanden een
what’s app groep komen en er wordt een calamiteitenfolder gemaakt zodat de ondernemers bij
crisis of calamiteiten met elkaar in contact staan.
5. Begroting 2016
Henk Philip geeft een toelichting op de begroting van 2016. Hierin wordt het verschil van de
contributiebijdrage rechtgetrokken. Marcel verzoekt aan de aanwezigen de begroting goed te
keuren. Dit wordt bevestigd.
6. Bestuurswisseling
Henk Philip kan door de drukte van zijn eigen bedrijf zijn rol als bestuurder niet voortzetten. Marcel
dankt hem hartelijk voor zijn inzet en bijdrage aan de vereniging. Anuschka Tjin A. Cheong wordt
als nieuw bestuurslid voorgesteld waarbij Rob Veeger van secretaris zal doorschuiven naar
penningmeester en Anuschka de rol van secretaris op haar zal nemen. Deze wisseling wordt door
alle aanwezigen instemmend goedgekeurd.
7. Mededelingen/Rondvraag
Guido Frankfurter vraagt of er een kascommissie is, dit is niet het geval en zal voor dit jaar worden
aangesteld. Guido stelt zich kandidaat. Ook vraagt Guido zich af of de Ondernemersvereniging
voornemens is Biz te worden. Het kost erg veel tijd en energie maar het levert bijzonder veel op
voor de slagkracht van de ondernemers. Marcel en Evelien lichten kort toe hoe de biz stemming
van de eigenaren op het Damrak is verlopen en waarom de ondernemersvereniging het afgelopen
jaar de keus heeft gemaakt niet mee te doen.
Vanuit de ondernemers wordt er verzocht om via de straatmanager meer informatie te
verschaffen over de bereikbaarheid in samenhang met grote verbouwingen op het Damrak.
De vergadering wordt afgesloten door Marcel de aanwezigen worden bedankt voor hun komst.

