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VOORZIT
Het was een lange algemene ledenvergadering afgelopen 20 mei. Goed
om te zien dat er betrokken en kritische leden aanwezig zijn bij zo’n
vergadering. Het verslag van deze vergadering vindt u hieronder de
button.
 
Als nieuw aangetreden bestuur hebben we er erg veel zin in. Ook het 5e

bestuurslid is inmiddels aan boord; Theo Valkenburg. Hij zal tijdens de
volgende ALV worden voorgedragen. We hebben veel plannen en gaan
deze de komende tijd toetsen aan de behoeftes van de leden. Binnenkort
ontvangt u een enquête waar van wij hopen dat u deze massaal invult.
De Commissies zijn van start gegaan, hieronder vindt u daar meer over.
We zijn op zoek naar een aantal leden die zich sterk willen maken voor
een bepaalde commissie. Ook stellen de nieuwe bestuursleden zich nog
even aan u voor. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Notulen ALV: 20 mei 2021 Presentatie ALV 20 mei 2021

Het bestuur stelt zich voor:

Voorzitter
Ik ben Boelo Tigchelaar, woonachtig in
Ulvenhout, getrouwd, vader van drie
kinderen, voormalig directeur van
Tigchelaar Groep en tegenwoordig actief
als marketingcommunicatiemanager voor
het MKB met mijn bedrijf B-Present.

<lees verder>
 

 
Vice-voorzitter

Ik ben Femmy de Rijk, werkzaam als Sr
Manager Corporate Affairs bij biotech bedrijf
Amgen, gevestigd in Breda. Ik zit al ruim 20
jaar in het marketingcommunicatie vak en
heb zowel een breed takenpakket als
interessegebied.
 
 <lees verder>
 

Penningmeester
Ik ben Marcel Lemmens, na ruim 20 jaar als
registeraccountant actief te zijn geweest in
de regio Breda, heb ik in 2008 gekozen voor
het zelfstandig ondernemerschap. Dat heeft
geleid tot de oprichting van Dutch Estate
Rental Group.
 
<lees verder>
 

Secretaris
Mijn naam is Jacco Smit. 
Werkzaam op het Minervum sinds 2012
als General Manager van Hotel
Campanile & Hotel Premiere Classe
Breda. Vanaf den beginnen ben ik altijd
zeer trots om hier aan de ingang van het
mooie bedrijventerrein te zijn gevestigd.
 
<lees verder>
 

Bestuurslid
Mijn naam is Theo Valkenburg, met
Melleson Optics sinds 2009 gevestigd
op het Minervum. Van oudsher leveren
wij contactlensproducten aan
drogisterijen en supermarkten binnen de
E.U.. 

<lees verder>

Wat zijn we van plan?
Dit jaar zijn we druk met de voorbereidingen van een nieuwe BIZ van 5 jaar
ingaande 1 januari 2022. Waarom niet een jaar later? De gemeente heeft
aangegeven sterk de voorkeur te hebben aan een vervolg van BIZ 3B-O
aansluitend op de huidige periode. Ook het nieuwe bestuur heeft deze
voorkeur duidelijk uitgesproken. Dat betekent dat we in augustus ons plan
moeten inleveren bij de gemeente die door de gemeenteraad moet worden
goedgekeurd. In september presenteren we dit plan aan de leden waarna in
oktober een draagvlakmeting wordt gedaan door de gemeente. In november
hebben de uitslag van deze enquête en weten we of we per 1 januari 2022
verder kunnen als BIZ 3B-O. Veel te doen dus! We houden u op de hoogte.

Commissies 3B-O
Alle commissies worden vertegenwoordigd door een bestuurslid aangevuld met
commissieleden. De komende periode zijn de commissies bezig met de
volgende onderwerpen:

Veiligheid
Commissieleden:

Jacco Smit, Jurgen Winde &
Theo Valkenburg

 
Activiteiten:

- Evaluatie huidige situatie
- Onderzoeken nieuwe beveiligings-

mogelijkheden
 

Optimalisatie:
verlichting-camerabeveiliging-

mobiele surveillance
 

Duurzaam
 Commissieleden:

Femmy de Rijk & Theo Valkenburg
 

Activiteiten:
- Verlagen CO2 uitstoot door zonne

energie initiatieven en laadpalen voor
electrisch vervoer

- Promotie energiescans bedrijven
- onderzoeken welke initiatieven van
Stichting Breda Energie/Platform BV

Breda aansluiten bij de behoefte
van 3B-O

Onderhoud & Uitstraling
Commissieleden:

Marcel Lemmens, Paul Kuipers &
Inge van Breda, Hein Verberne

 
Activiteiten

- Een goed onderhouden
bedrijventerrein als visitekaartje 

van en naar bedrijven
- Bestrijden zwerfvuil
- Gladheidbestrijding
- Onderhoud groen

 

Communicatie & Imago
Commissieleden:

Boelo Tigchelaar, Leon Musters &
Laura Martin

Activiteiten:
- Creëren betrokkenheid en draagvlak

bij ondernemers
- Introductie communicatie-

platform Chainels
- Stimuleren B2B activiteiten
- Periodieke communicatie 

naar de leden
- Beheren website 3B-O

Binnenkort krijgt u een mail vanuit 3B-O met de vraag om een account aan te
maken op Chainels. Chainels is een community platform waar alle informatie
samenkomt en rechtstreeks met de leden gecommuniceerd kan worden. Dat
kunnen nieuwsbrieven, verslagen, enquêtes, uitnodigingen en mededelingen
zijn. De leden hoeven alleen maar in te loggen en kunnen direct alle informatie
ophalen

ALV 3B-O
23 september 2021

16.00-17.30 uur
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