
1. Opening en welkom door voorzitter
Rond 16.15 uur opent de voorzitter Sietske Smit de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.
Zij  bedankt  het  Werkplein  Twente  die  de  ruimte  ter  beschikking  heeft  gesteld  voor  deze 
vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag ALV 22 november 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan notulist M. Joostink.
Naar aanleiding van het verslag wordt nog even gesproken over de Boekelose Brug die vanaf 
oktober 2017 en heel 2018 niet te gebruiken is totdat de nieuwe brug klaar is. Er zijn erg veel  
partijen  betrokken  omdat  ook  damwanden  vervangen  moeten  worden,  aanpassingen  aan 
infrastructuur gedaan, leidingen verlegd, het kanaal moet uitgediept worden etc. Er is overleg met 
de gemeente wie de coordinatie op zich zal nemen omdat het bestuur zich zorgen maakt over de 
samenhang van de werkzaamheden. De gemeente kan de rol van regisseur niet op zich nemen. Er 
is binnenkort een gesprek over de bereikbaarheid van het bedrijventerrein gedurende deze lange 
periode. De voorzitter verzoekt de leden aan de bel te trekken als er dingen mis gaan. 

3. Financiën
Penningmeester Renate Thijert doet verslag van de stand van zaken. In vergelijking met 2015 zijn 
de inkomsten van contributie iets afgenomen. Een aantal bedrijven is verhuisd en er waren een 
aantal faillissementen. 
In 2017 hoopt het bestuur weer er een aantal nieuwe leden bij te krijgen. 
De kosten van vergaderingen, evenementen en bureaukosten worden besproken. Ook in 2016 is er 
een reservering voor de bedrijvendag gedaan en er is geld besteed aan het onderhoud van de 
website.  Debiteuren,  liquide  middelen  en  eigen  vermogen  worden  kort  doorgenomen  en  de 
conclusie is dat BIT op het moment ruim in het financiële jasje zit.
Het bedrijfsresultaat is ongeveer € 1.800. BIT heeft is een organisatie zonder winstoogmerk en 
men streeft naar een resultaat van om en nabij de 0. De penningmeester is dus tevreden over het  
resultaat. 

De kascommissie bestaande uit de heren Aman van Wegter en Spit van  Morssinkhof  hebben de 
gedigitaliseerde boekhouding bekeken en akkoord  bevonden. Unaniem wordt over 2016 decharge 
verleend aan het bestuur. 

4. Open Bedrijvendag 
16 September 2017 organiseert  BIT een Open Bedrijvendag voor  haar  leden.  Tevens viert  de 
vereniging haar 25-jarig bestaan. GJ Bennink vertoont een sfeerfilmpje  over de aanpak van de 
open bedrijvendag die in Enter is gehouden. Een ervaringsdeskundige zal worden ingehuurd, om er 
een  succesvolle  en  interessante  dag  van  te  maken.  Tevens  zal  hij  zich  bezighouden  met  de 
communicatie. 
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Er zijn o.a. Twitter- en Facebookaccounts aangemaakt en via de website kan een link aangeklikt 
worden.  Bedrijven  kunnen  meedoen  aan  promotie  van  hun  bedrijf  door  middel  van 
sponsorpakketten. 
Onder andere worden er 3D foto’s aangeboden waarbij men digitaal binnen en boven komt om zo 
rond te kijken in het bedrijf. Deze foto’s kunnen op de eigen website geplaatst worden. 

Het terrein wordt onderverdeeld in deelgebieden en vervoer tussen deze gebieden zal geregeld 
worden. Een grote groep mensen (18 à 19) maakt deel uit  van de werkgroep en subgroepen. 
Achter de schermen is al veel werk verzet en nu zullen er bedrijven benaderd worden door de 
ambassadeur die per deelgebied aangesteld wordt. Een aantal ambassadeurs is bekend. Er is een 
flyer gemaakt die aan de leden uitgedeeld wordt. Niet leden die interesse hebben kunnen toch 
meedoen aan deze dag. De heer Piet Hoogers is gevraagd de ambassadeurs te ondersteunen want 
hij kent het bedrijventerrein als geen ander en heeft ervaring met de vorige bedrijvendag.

5. Campagne Fietsmaatjes
Op maandagmorgen 15 mei is de actie "Fietsmaatjes" van start gegaan op Twentekanaal.  Twente 
Mobiel  en  BIT hebben deze  actie  opgezet  om de  filedruk  te  verminderen  en  een  deel  van  de 
automobilisten te bewegen ook eens op de fiets naar het werk te gaan. 
De heer Bennink laat het logo Samen goed op weg van Fietsmaatjes 2017 zien.  
Twee promotieteams gaan deze week in fietstaxi's bij alle bedrijven op ons industrieterrein langs 
om als attentie een mand met appels te brengen. Ook delen zij flyers uit met de inhoud van de 
actie. 

Twee promotieteams hebben op een overdekte fiets een mand appels uitgedeeld bij alle bedrijven 
op het park. Men kon stickers plakken of men enthousiast is over de actie. Indien dat het geval is,  
zal  de werkgever benaderd worden. De teams hebben goede reacties gekregen en de actie  is 
positief ontvangen. Niet leden die aangeven deze campagne een goede actie te vinden kunnen 
meedoen, maar moeten dan wel lid worden. 

6. Rondvraag
Er  zijn  geen  zaken  voor  de  rondvraag  en  hiermee  is  de  officiële  vergadering  om 16.50  uur 
gesloten, 

Daarna wordt overgegaan tot de presentatie van Werkplein Twente en een rondleiding door het 
bijzondere ROC-gebouw. 

7. Werkplein Twente
De heer  Roy Suwijn  stelt  zijn  collega’s  voor  van de expertises  transport  en zorg en start  de 
presentatie. Zelf heeft hij HR in zijn portefeuille met name het begeleiden van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Werkplein Twente is een samenwerkingsverband van verschillende 
partners  en  omvat  14  gemeentes  waarin  werkgevers  bezocht  worden  voor  advies  over  onder 
andere subsidies, arbeids-juridische zaken, de arbeidsmarkt, wet en regelgeving.  Doelgroepen zijn 
mensen in de WW, WWB (bijstand), Wia, Wajong, 50plus en jongeren. Het doel is om vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen onder het motto: samen werken aan werk. Voor verdere informatie: 
www.werkpleintwente.nl

Naar aanleiding van de presentatie wordt er een tijd gesproken over het gebrek aan opleidingen en 
tekort aan vakmensen met een technische achtergrond. Marcel Brok vertelt dat zijn bedrijf bij het 
ROC een  praktijkruimte  heeft  gehuurd  en  een  eigen  opleiding  is  gestart,  die  na  twee  jaar  is 
overgenomen door het ROC. 

8. Rondleiding “De Gieterij”
De heer Willem Haves geeft een presentatie over de ijzergieterij van Stork met vele mooie foto’s 
van vroegere tijden, lang voor de verbouwing. 
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ROC was 20 jaar geleden opgedeeld in 9 verschillende locaties in Hengelo. I&A Architecten heeft 
het plan bedacht om ROC samen te brengen in de gieterij.  
De uitdaging waar ROC voor staat is een match maken tussen wat samenleving nodig heeft en wat  
de jongeren en hun ouders willen. Het beeld dat men heeft van procesoperator bijv. (vies werk, 
slecht voor de rug) moet veranderen.  Daarom organiseert  ROC activiteiten waarbij  in een bus 
bedrijven bezocht worden.
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