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Besprekingsverslag  

Verslag : jaarvergadering + bedrijfsbezoek 

Datum  : 13 Februari 2020 om 20.00 uur 

Plaats  : Werkplaats Jonker & van het Veer 

    Rak 37 te Westzaan 

Aanwezig : Co, Wouter, Nils, Tom en Mireille (van het bestuur)  

  : En nog ca. 24 leden  

 

1. Opening 

Wouter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Aan de hand van een powerpoint presentatie wordt even stilgestaan bij de activiteiten die er 

het afgelopen jaar zijn geweest.  

Als eerste worden de nieuwe leden getoond, die recentelijk lid zijn geworden, te weten: 

Walter Werkhoven Bouwbedrijf Werkhoven 
Harro Vink  Huisartsenpraktijk Westzaan 
Danielle Zwart  Gemeente Zaanstad 
Kerensa Sleven Impress Producties 
Remko Jonker Bouwbedrijf Jonker & van der Veer 
Alan van der Veer Bouwbedrijf Jonker & van der Veer 
Ermin de Koning Puur ontwerp 
Marco Visser  Tender Succes 
Arjan Jonker  Thijcas 
 
In totaal hebben we nu 56 leden 
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Activiteiten 2019 
 

30-1-2019 Mooie presentatie van Tom over zijn bedrijf Wind BV in de Watertoren 
4-7-2019 Presentatie van Ermin de Koning over Puur Ontwerp 
19-9-2019 Interessante excursie naar TMA Logistics in Amsterdam 
21-11-2019 Zeer leuke en lekkere excursie naar WineExcel in Zaandam 
 

Daarna haalt Wouter nog wat aanpassingen in de organisatie, zoals: 

- Bestuurswijziging bij KvK 
- Hele ledenbestand is nu opgeschoond 
- Facturatiebestand is nu opgeschoond 

 

Jaarverslag 2019 

Nils geeft met gebruikmaking van een aantal sheets uitleg over en toelichting op de 

jaarcijfers van 2019.  

Iedereen luistert aandachtig en er zijn weinig tot geen vragen. Goed gedaan! 

Uiteindelijk hebben we een royaal positief saldo aan het eind van 2019. Hier gaan we nog 

voor om de tafel hoe dit besteed zal gaan worden. 

Op de vraag om het jaarverslag goed te keuren heeft niemand een opmerking en daarmee is 

het jaarverslag 2019 akkoord bevonden door alle aanwezige leden. Prima gedaan Nils! 

 

Overlegpunten 

Tijdens de vergadering worden wat vragen gesteld en opmerkingen geventileerd. 

1. Hoe kunnen we het contact tussen de leden verbeteren ? 

Van de leden: door de nieuwe leden een korte pitch te laten doen 

2. Is er een voorkeur voor excursiedagen (dinsdag of donderdag)? 

Van de leden: Donderdag heeft de voorkeur, maar graag alle activiteiten ruim vooraf 

aankondigen. En bij een aankondiging steeds weer de volgende excursies/activiteiten 

ook melden. 

3. Aankondiging: Bedrijven Contact Westzaan sponsort géén lokale activiteiten. 
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Jaarprogramma 2020 
 
13-2-2020  Jaarvergadering (reeds gehad) 
7-5 of 14-5-2020 Bezoek HVC (onder voorbehoud)  
24-9-2020  Spreker Rob Wuijster, voormalig hockey coach (in Vermaning) 
19-11-2020  Excursie Hordijk verpakkingen (onder voorbehoud) 
 
Het jaarprogramma zal steeds volledig worden vermeld op eventuele correspondentie en/of 
mail. 
 
Op de vraag of er nog ideeën waren of opmerkingen kwam geen reactie. Ideeën kunnen 
altijd per mail aan het bestuur kenbaar worden gemaakt. 
 
 
Pitches nieuwe leden en of andere aankondigingen 
 
Paul van de Bergh wil nog even aandacht voor de “Zaanse Top 500” in Wormer. 
Hij zou graag zien dat leden van BCW dit mede gaan sponsoren. BCW zelf doet dit niet en 
hij vraagt dus om de gegevens van de leden. Vooralsnog worden deze niet zomaar gegeven 
i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Marco Visser van TenderSucces geeft een korte pitch over zijn bedrijf. TenderSucces 
verzorgt aanbestedingen van werken in binnen- en buitenland. Jaarlijks begeleiden zij meer 
dan 100 aanbestedingstrajecten. Nu ook met vestigingen in buitenland. 
 
Kerensa Sleven doet ook een korte pitch over wat zij doet. Haar bedrijf Impress Fotografie & 
Styling is gevestigd in de boerderij van Ed (oud-voorzitter) en Linette Pielkenrood, die 
inmiddels Westzaan hebben verlaten. 
Kerensa fotografeert woningen en/of bedrijfspanden en doet, indien wenselijk, de styling van 
deze panden voor de verkoop. 
 
 
Presentatie Jonker & van der Veer 
 
Zoals bekend wordt aan de zuid de molen “de veldmuis” (bijnaam Kikkert) herbouwd.  Hier 
neemt Jonker & van der Veer een groot deel voor hun rekening. Situatie is achter Zuideinde 
285 te Westzaan (Sinterklaas museum). 
 
Het bedrijf is gevestigd op Rak 37 te Westzaan. Eigenaren zijn Remko Jonker en Alan van 
der Veer. 
Hun belangrijkste tak van sport is traditionele houtbouw. In Westzaan hebben ze net een 
aantal woning in traditionele stijl gerealiseerd.  Nu zijn ze volop bezig met de molen waarvan 
zij de kap inmiddels in de werkplaats hebben geproduceerd. De mannen werken van één 
tekening waar de maten niet echt op staan vermeld. Volgens Remko gaat het ook aan op 
verhoudingen en kennis van de molens. Soms zijn er wat aanpassingen nodig om alles 
passend te krijgen, maar het bovenste deel ziet er indrukwekkend uit. 
Daags na ons bezoek zal de kap uit elkaar worden gehaald en naar de bouwlocatie worden 
vervoerd. Daar zal ook de verdere constructie door Alan en Remko worden opgebouwd. 
 
Naar verluid wordt het gehele gebouw een woning.  
 
Voor de geïnteresseerden: op Youtube staan een aantal leuke filmpjes over de bouw in de 
werkplaats. 
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Na een dankwoord van Wouter aan de beide molenbouwers krijgen ze nog een lekker flesje 
wijn en is de presentatie ten einde. 
 
Catering 
 
Voor de presentatie hebben we een cateringservice ingeschakeld. Deze heeft de hapjes en 
drankjes prima verzorgd. Wellicht ook voor een volgende keer. 
 
Sluiting 

Als er niets meer aan de orde is sluit Wouter de vergadering./ bijeenkomst en neemt 

iedereen een lekker drankje en/of hapje. Prima evenement! 

 


