
 
 
 
 
NOTULEN 
Algemene Ledenvergadering, oprichtigingsvergadering BIZ Dam 
Maandag 25 april 2016 
 
Aanwezig: S. Lagendaal, R. Sleven, R. J. van Baal, H. Klok, R. Francke, S. Charmant, T. v.h. Hof, K. Klesman, D. 
Vorstenbosch, B. van Dam, P. Smits, I, de Jong, E. van Damme, J. Geelhoed (notuliste). 
 

1. Opening 
Kees Klesman opent als de vergadering van de BIZ Dam. De draagvlakmeting is goed verlopen 
waardoor we nu bij elkaar zitten in de oprichtingsvergadering. 
Peter Smits, museumfoto vraagt aan het bestuur of er gekeken kan worden naar zijn situatie. Op de 
Dam zijn allemaal grote winkels, bedrijven, waarbij hij als hele kleine ondernemer in een situatie is 
gekomen dat de BIZ bijdrage € 750,- is. Dit is niet reëel t.o.v. de opbrengst van zijn onderneming. Kees 
Klesman geeft aan dat het bestuur deze vraag zal meenemen. 
 

2. Bestuursverkiezing 
De volgende kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld: 
Kandidaten: 
Herman Klok, Directeur Grand Hotel Krasnapolsky  
Richard Francke, Directeur Koninklijke Industrieele Groote Club 
René Sleven, General Manager Merlin Entertainments  
Toni van het Hof, Manager MKB Centrum-Noord, Rabobank  
Sebastiaan Lagendaal, Hoofd Facilitaire Zaken en Veiligheid, De Nieuwe Kerk 
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorgestelde bestuur (besluit). 
 
De rolverdeling naar de KvK is alsvolgt. Herman Klok voorzitter, Richard Franke secretaris, Toni van het 
Hof penningmeester. 
 

3. Visie voor een nieuwe Dam met allure. 
Kees Klesman geeft het stokje over aan Herman Klok. Herman geeft een toelichting voor nu en de 
toekomst o.a. een gespreksonderwerp met de Gemeente zal de Kermis zijn en blijven. De fietscoaches 
en de hotdogkar. De tulpen die nu op de Dam staan geven wel allure aan het plein. En zo zal er ook 
naar de toekomst gekeken gaan worden. 

 
4. Activiteitenplan 

Het activiteitenplan zoals het in het BIZ plan is opgeschreven. Zie onderstaand. 
Aan deze doelstellingen hangen de volgende aandachtsgebieden: 
1. Management 
        - Inzet straatmanager 
2.    Graffiti bestrijding / melding openbare ruimte / bestrating 
3.    Extra verlichting 
        - Aanlichten gebouwen / sfeerverlichting 
4.    Gebiedsbranding 
         - Wens, banieren aan RVS hoofdverlichting (evenement of gebiedsgericht) 
         - Opzet plan gebiedsbranding, Paleis Kwartier 
5. Optimalisering uitstraling terrassen 
        - Afstemming in uithangborden, e.d. 
6. Fiets/scooter parkeerproblemen 
        - Fietscoaches,  

         7.     Afstemmen logistieke stromen (aanvoer goederen – afval)  
- Onderzoeken; gecombineerde aanvoer en afvalinzameling 

8. Stewards voor info en verwijdering oneffenheden 



 - Informatie voorziening en betrokkenheid eigenaren 
Alle punten worden besproken en indien nodig toegelicht. De vergadering gaat akkoord met het 
activiteitenplan (besluit).  

 
Peter Smits vraagt aandacht voor een voorstel dat hij heeft liggen bij de gemeente om van de 
Eggertstraat een soort Montmartre straatje te maken. Op dit moment is zijn eerste voorstel niet 
akkoord bevonden door de gemeente omdat het teveel op toeristen gericht is. Dit betekent niet dat er 
geen ruimte meer is voor aanpassing van de plannen. Peter Smit geeft aan mogelijk vanuit het bestuur 
nog wel wat ondersteuning te kunnen gebruiken. 

  
5. Begroting 2016 

BizDam Begroting 2016  

   

 Subsidie Heffingsplichtigen  € 63.000,00 

 Veiligheid & Openbare ruimte/fietscoaches € 27.500,00 

 Sfeerverlichting € 5.000,00 

 Bestuurskosten/verzekering €   3.050,00 

 Bijdrage straatmanager € 11.800,00 

 Marketing Paleis Kwartier € 12.500,00 

  

 Reservering 5% € 3.150,00 

  

 Totaal  € 63.000,00 

 
Itel de Jong vraagt in hoeverre het bestuur betrokkenheid heeft bij de marketing van het Paleis 
Kwartier. Het bestuur zit in de werkgroep van deze branding en is overal bij betrokken. 
 
De vergadering gaat akkoord met de begroting 2016 (besluit). 
 

6. BTW/Lidmaatschap 
Iedereen heeft bij de uitnodiging de vraag gekregen of het bedrijf BTW plichtig is, dit moet voor de 
inspecteur van de belasting, zodat duidelijk is welk btw percentage kan worden gebruikt. 
Wat betreft het lidmaatschap. Als men lid is van de BIZ vereniging kan men ook meepraten tijdens de 
Algemene Ledenvergadering, het lidmaatschap is gratis. 
 

7. Volgende ALV 
Datum is vastgestel op maandag 5 september 2016 om 11.00 uur. Locatie; Nieuwe Kerk. 
 

8. Rondvraag 
Itel de Jong vraagt hoe de relatie is t.o.v de gemeente. Dit is doordat we een BIZ zijn geworden 
positiever dan voorheen. De gemeente ziet BIZ verenigingen als een gesprekspartner in de stad. Er zijn 
inmiddels ruim 40 BIZ verenigingen. 
 
Peter Smits merkt op dat er maar weinig mensen zijn op deze vergadering. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor het vertrouwen en zijn komst. 


