
Verslag Algemene (digitale) Ledenvergadering 
Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal

Datum: dinsdag 23 november 2021
Tijd: 15.30 – 16.20 uur 
Locatie: online via Teams, 

deel bestuur en parkmanagement op locatie bij Brok Interieur Mevrouw S. Smit, 
mevrouw G. de Vries, de heer P. Brok, de heer A. Krien en de heer D. Boerrigter 

Online: de heren R. Bouman, G. Brinkman, F. Christenhusz, F. van de Kolk (bestuurslid), de 
heer G.J. Mooi, B. Spekreijse, N. Veltink

Notulen: Monique Joostink-Speklé 

…………………………………………………………………………………………………………………………...….

1. Opening en welkom door de voorzitter 
Voorzitter Sietske Smit opent de vergadering rond 15.30 uur en verwelkomt de aanwezigen bij
deze vergadering via Teams Het is een teleurstelling dat de fysieke ALV bij de Beleverij niet
kan  plaatsvinden.  Vanwege  de  oplopende  Coronabesmettingen  en  de  aangescherpte
maatregelen is  het beter om elkaar  nog niet  te  ontmoeten.  Penningmeester  RT is  wegens
ziekte verhinderd. De vergaderstukken zijn door de parkmanager op 19 november 2021 aan de
deelnemers verzonden. Er zijn 12 deelnemers aan de vergadering. 

De heer Dagmar Boerrigter vervangt Gerdi de Vries tijdens haar zwangerschapsverlof. Hij stelt
zich voor. Ook op het bedrijventerrein in Enter werken DB en GdV samen. 
 

2. Terugblik 2021 door middel van een Powerpoint presentatie
 ledengroei; BIT heeft 17 nieuwe leden mogen verwelkomen
 sponsoren: Office Centre en Werkplein zijn sponsoren geworden
 KVO hercertificering is gerealiseerd
 de bewegwijzering is vernieuwd; van zowel de hercertificering als de voltooiing van de

bewegwijzering is met de gemeente een (foto- en pers-)moment gemaakt.
 corona is van grote invloed geweest. Toch zijn er enkele bijeenkomsten gerealiseerd in de

tijd  dat  dit  mogelijk  was.  Eén  bij  de  Waarbeek,  twee  lunchbijeenkomsten  voor  HRM
professionals en een nieuwe activiteit: Noaberbijeenkomsten

 er is een nieuw collectief contract afgesloten met PM Energie voor gas en elektriciteit,
energiebelasting  en  meetdiensten.  De  grootgebruikers  die  een  contract  met  Scholt
hebben kunnen daar vanzelfsprekend blijven want Scholt is een prima aanbieder voor
grote afnemers. 

 belangenbehartiging: er is input gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Er
staat een raadsbezoek gepland op 1 december bij Eijsink en er is structureel overleg met
de gemeente Hengelo, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau

 projecten; er is een werkgroep duurzaamheid opgestart. De thema’s zijn
- hernieuwbare  energie;  het  plaatsen  van  zonnepanelen  in  combinatie  met  het

grootschalig opwekken van zonne energie 
- duurzame  mobiliteit;  het  realiseren  van  een  wandelpad  in  combinatie  met

biodiversiteit
- een groen en toekomstbestendig Twentekanaal

 er  is  een  intentieovereenkomst  duurzaamheid  met  de  gemeente  ondertekend.
Belangrijke thema’s zoals energie, natuur, mobiliteit en circulaire economie komen hierin
aan bod. BIT faciliteert en versnelt het proces.

 inmiddels is het bestuur ook benaderd door een combinatie tussen provincie en VNO-
NCW. Het terrein of een deel ervan wordt pilot gebied. 

 BIT is uit 80 bedrijven(parken) als 1 van de 10 deelnemers geselecteerd voor een 
landelijk groeifonds project.  In april 2022 is het bekend of de subsidie wordt uitgekeerd. 
Het gaat om een grote investering; er is een bedrag van 2,5 miljoen beschikbaar om 
bedrijventerreinen groen en toekomstbestendig te maken. 

 communicatie:  elke maand is er een digitale BIT nieuwsbrief gemaild met daarin een
bedrijf in de “spotlight”, twee keer een fysieke nieuwsbrief “bedrijf aan bedrijf” en de BIT
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ledenpas  2021  –  2022  is  verzonden.  Mooie  kortingen  bij  8
bedrijven op het terrein. 

3. Begroting 2022
De begroting wordt in Teams gedeeld en de cijfers worden kort toegelicht.  
Er  zijn  geen grote  aanpassingen  in  vergelijking  met  2021.  De contributie  is  begroot  op  €
47.000. De kosten worden geschat op € 46.500 dus er wordt een exploitatiesaldo van € 500
verwacht. Er is een reservering gemaakt voor projecten en BIT is financieel gezond. Er zijn
geen vragen over. 
De begroting 2022 maakt onderdeel uit van het  jaarplan 2022 en ter informatie aan de leden.

4. Jaarplan 2022
Speerpunten zijn:
* parkmanagement
* netwerken. 
* inkoop
* belangenbehartiging
* projecten
* ledenbeheer en aquisitie
* communicatie
Het jaarplan is bij de vergaderstukken gevoegd en men heeft hiervan kennis kunnen nemen. 
Het jaarplan 2022 dient door de leden vastgesteld te worden. Desgevraagd gaan alle 
aanwezigen akkoord met het voorgelegde jaarplan 2022.

Besluit: het jaarplan 2022 wordt unaniem goedgekeurd en vastgesteld door de 
ledenvergadering.

5. Vaststellen verslag ALV 18 mei 2021
Er zijn geen vragen over deze notulen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank
aan notulist Monique Joostink. 

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen vragen. 

6. Rondvraag 
Verdere onderwerpen: Windturbines.
Gevraagd wordt of het bestuur van BIT in contact staat met de actiegroep die tegen 
windturbines wil ageren. Er is een mail verzonden aan bedrijven van het Twentekanaal en de e-
mailadressen zijn blijkbaar van het openbare ledenbestand van de website van BIT gehaald. De
parkmanager laat weten dat er is gevraagd of BIT materiaal van de actiegroep zou willen 
verspreiden maar GdV heeft aangegeven dat BIT hierin geen standpunt kan innemen omdat de
achterban divers is en er zowel voor- als tegenstanders zijn. Het bestuur geeft aan dat men 
niet voor of tegen is maar wel geïnteresseerd is in de argumenten. De heer Spekreijse van de 
werkgroep Energie is van mening dat er uitsluitend actie is tegen een grote windmolen maar 
dat er geen opties gegeven worden voor andere mogelijkheden. In het kader van duurzame 
energie heeft BIT een positieve, open  grondhouding zowel op het gebied van zon als wind. 
Eventueel zouden op een later moment de standpunten van leden hierover geinventariseerd 
kunnen worden. Afgesproken wordt dat voorzitter SS contact op zal nemen met de actiegroep 
en met hen in gesprek gaat. Actie SS

Er zijn verder geen onderwerpen voor de rondvraag. 

7. Sluiting
Hiermee komt er een einde aan de ALV waarmee aan deze verplichting voldaan is. Het bestuur 
heeft de ambities voor 2022 kunnen delen en terug kunnen blikken op wat er gerealiseerd is in 
2021. Het is jammer dat het op deze manier moest plaatsvinden maar dit kon niet anders. Het 
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bestuur hoopt vurig dat er snel weer een fysieke bijeenkomst
mogelijk zal zijn. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 16.15 uur, met dank, mede namens de overige 
bestuursleden, voor de (online) aanwezigheid.
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