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Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Ondernemend Wyck  

d.d. 29.01.2020 
 
De leden van Ondernemend Wyck zijn te gast bij Stadsherberg & Tapperij De Poshoorn 

(https://poshoorn.nl/) Hartelijk dank aan Yves en het Poshoorn team voor de gastvrije avond! 
Aantal aanwezigen: 18 personen.  
 

Opening  

De voorzitter opent deze ALV en heet de aanwezigen welkom. 

 
Het huidige bestuur 

Benoeming bestuurslid Philp van Oss, werkzaam bij AchtenvanGent Notarissen 
(www.achtenvangent.nl). 

Philp geeft aan dat hij sinds 2006 als toegevoegd notaris werkzaam is bij AchtenvanGent en dat 
zijn aandachtsgebied o.a. Stichtingen en Verenigingen zijn.  De aanwezigen gaan akkoord met de 

benoeming van Philp als nieuw bestuurslid van Ondernemend Wyck.  
 

Eveneens is Myra van den Boorn-Langeweg (https://www.myra4uvirtualbusinesssupport.nl) 
bereid om per 1 januari jl. als nieuwe secretariaatsondersteuning voor Ondernemend Wyck te 
functioneren. Myra is eigenaar van MYRA4U waarbij ze kleine ondernemers helpt vanuit haar eigen 

kantoor aan huis met brede online Office-, Personele-, Secretariële & Administratieve 
ondersteuning.  

 
Terugblik 2019 – waar is het bestuur mee bezig geweest? 

- Parkeeronderzoek + inspiratiesessie parkeren 
Is en blijft een heikel dossier. In 2020 willen we dit aanpakken. Rob Lamers heeft in mei 2019 

hierop nog een toelichting   gegeven. Het blijft een interessant dossier.  

- Parkeren zakelijke vergunninghouders 
- Bewegwijzering naar Wyck 
 
 

 
 
 

https://poshoorn.nl/
http://www.achtenvangent.nl/
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- Fietsactieplan 
Ook een dossier zonder einde. Ondernemend Wyck heeft een 10 punten fietsactieplan ingediend 
bij de wethouder. Er komt nu een comité dat maatregelen tegen fietsoverlast gaat uitwerken 

onder leiding van Marijke Terpstra van de gemeente. De wethouder gaat zich hieraan 
committeren. De gemeenteraad had de kans om fietsen die verwijderd worden ook 

daadwerkelijk te beboeten, maar de gemeenteraad heeft hiertegen gestemd. Het gevolg hiervan 
is nog steeds veel fietsoverlast is. We hopen snel op een oplossing.  

- Brandbrief afsluiting Duitse Poort + bus routering 
Er is een brandbrief naar de wethouder mobiliteit (Krabbendam) verzonden over de afsluiting 

Duitse Poort voor gemotoriseerd verkeer & de nieuwe bus routering rondom station. Afsluiting 
zou de bereikbaarheid van Wyck verder onder druk zetten. In het dossier Stad en Spoor komt dit 
op de agenda, we houden de vinger aan de pols.  

- Brandbrief Economische situatie Wyck 
Eveneens is een brandbrief naar de wethouder economische zaken (Heijnen) verzonden om de 
aandacht voor de economische situatie in Wyck te bezien. Dit is in september/oktober 2019 
gebeurd. De wethouder heeft een reactie gegeven, maar is nog niet met een concrete invulling 

gekomen. Wel heeft de wethouder aangegeven hierop terug te komen. Het bestuur stuurt een 
rappel na Carnaval.  

- Maastricht Bereikbaar/Zuid-Limburg Bereikbaar + P&R Noord/Zuid 
- Gezamenlijke afvalverwijdering 

Onder aanvoering van Maastricht Bereikbaar en bestuurslid Ondernemend Wyck Josine Vendrik 

is er gekeken om de verschillende afvalverwijderaars samen te brengen en tot één systeem te 

komen zodat de verschillende dieselvrachtwagens niet meer achter elkaar aan hoeven te rijden. 
Dit is tot op heden helaas niet gelukt. Met name de grote partijen (o.a. Renewi en Suez) zijn 

gebaat bij de huidige situatie. 

- Herontwikkeling Palace 
- Overleg Binnenstad Ondernemers Clubs + CMM (4x p.j.) 
- Milieuzone (samen met BOC/CMM) 

- Kerstverlichting (CMM) 

- Inspiratiesessie: Vastgoed, internet en Maastricht Promotie (met BOC-partners) 

De inspiratiesessie van afgelopen jaar, ging specifiek over ontwikkelingen van de afgelopen 5-7 
jaar over vastgoed en wat Maastricht promotie gaat doen om de eigen Maastrichtenaren naar de 

stad te krijgen. De derde spreker legde verbanden tussen online en fysiek shoppen en hoe de 
winkel het kan winnen van online. 

- Wyck Promotie (met de Route de Soleil, de naar september verplaatste Vintage Markt en verder 
activiteiten rondom Magisch Wyck en Wyck Artistique) is nu, als aparte entiteit, toegevoegd aan 

Ondernemend Wyck. Alles met als doel om Wyck nog beter in de picture te zetten en meer 
bezoekers/(koop)toeristen te trekken.  

- Tefaf vlaggen + Bloembakken 
- Sinterklaas terug in Wyck 

Op veler verzoek van leden kwam Sinterklaas weer in Wyck tijdens de officiële intocht. 
- Collectief overleg Stationsstraat (incl. bewoners) i.v.m. (fiets)overlast en andere zaken (zoals 

afval, parkeren, laden/lossen) 

- Nieuwe leden 
- Nieuwsbrieven 
- Groot Wyck Borrel 
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- Ondernemend Wyck App 
De Ondernemend Wyck App (via De Bundeling) is gelanceerd. Alle leden hebben een e-mail 
ontvangen met inlogcode en wachtwoord. Met deze e-mail kun je de app downloaden op je 

smartphone. Deze app gaan we als OW gebruiken om snel te communiceren met de achterban. 
De app is onderverdeeld in de straten of de branche waar je inzit. Onderling kun je dan heel 

gemakkelijk een berichtje sturen. Ook vanuit het Ondernemend Wyck-bestuur kunnen we dan 
sneller berichtjes sturen die niet hoeven te wachten tot de nieuwsbrief.  

 
5. Financieel jaarverslag incl. nieuwe contributiestructuur: Emile Slijpen 

- Bespreken jaarcijfers/stukken 2018 (de jaarstukken zijn gecontroleerd door Köhler-de Boer 
Accountants en Adviseurs. De financiële jaarstukken zijn op te vragen ten kantore van de 
penningmeester, adres Wilhelminasingel 118 te 6221 BL  Maastricht.  

- Decharge voor het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over boekjaar 2018 (Besluit ALV). 

- Bespreking van de voorlopige cijfers 2019 en de meerjaren prognose 2020 -2025. 

- De motivatie van de stapsgewijze contributieverhoging (besluit ALV) en de automatische incasso 
(besluit ALV).  In de maand februari sturen “wij” de incassomachtigingen de deur uit - na het 
verspreiden van de notulen - voor de contributie inning van 2020. 

- Het aantal leden is helaas teruggelopen en hier willen we voor 2020 echt actie in ondernemen. 

- Gevraagd wordt of er verschil in contributie is per branche? Uit solidariteitsprincipe wordt 
hetzelfde contributiebedrag voor iedereen gehanteerd ongeacht welke soort zaak, bedrijf, dienst 

je levert.  Voorstel is wel gedaan om de contributie per automatische incasso te innen en te 
verhogen naar € 180,00 euro per jaar. De aanwezigen gaan akkoord met deze verhoging.  

 
6. Gezamenlijke inkoop verzekeringen door Noël Hundscheidt (AON)  

AON-verzekeringen heeft een verzekering ontwikkeld voor vastgoedeigenaren waarbij 
premiereductie op jaarbasis behaald kan worden door collectiviteit. Deze komt nu ook voor leden 

van Ondernemend Wyck beschikbaar. Het is een collectieve verzekeringspolis (Retail pakketpolis) 
waar alles in zit. Uitgebreide allrisk voorwaarden zijn gedekt met meest uitgebreide dekking voor 

zakelijk gebruik. Deze collectieve verzekering kan een 20-30% korting opleveren ten opzichte van 
de huidige (individueel afgesloten) verzekering van een Ondernemend Wyck-lid. Daarnaast biedt 
AON ook nog evt. een collectief arbeidsongeschiktheid en ziektekostenverzekering aan voor 

zakelijk gebruik. De dekking is heel breed en compleet. Het eigen risico is in principe nihil. De 

premie wordt berekend op basis van vier parameters:  
*Huurdersbelang 
* Inventaris  

* Goederen 

* Omzet.  
AON zorgt dat iedereen dezelfde clausules krijgt en dat deze aansluiten op de verzekering die door 
pandeigenaren is afgesloten (geen dubbele dekking en dus ook geen dubbele kosten).  Zo wordt er 

ook bijvoorbeeld gekeken naar de Electra clausule, die belangrijk is voorde horeca. AON (lees; 

Noël Hundscheidt) staat kort bij de klant en gaat naar de klanten toe bij schade.  
* Jaarlijks wordt ook een bezoek gebracht door een medewerker van AON om te checken of de 

polis of premies nog kloppen!  
* De enige uitsluiting om deel te nemen aan deze verzekeringen zijn: juweliers. Ook is de 

Rechtsbijstand hier niet in opgenomen.  
 
Mochten leden van Ondernemend Wyck interesse hebben kunnen deze contact opnemen met 

Noël Hundscheidt op: 06-25086366 of e-mail: noel.hundscheidt@aon.nl. Noel heeft de ledenlijst 

van Ondernemend Wyck! Doe er je voordeel mee nu en in de toekomst!!  

De presentatie van Noël wordt eveneens op de website toegevoegd ter informatie.  

mailto:noel.hundscheidt@aon.nl
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7. Vooruitblik 2020 
- Koningsdag – 27 april. Kijk ook op:  https://koningsdag2020.bezoekmaastricht.nl/thema  

Er is op dit moment aan de voorkant nog niets bekend over de mogelijke route. Dit wordt pas 
bekend half februari. Verenigingen en Stichtingen kunnen hun initiatieven kenbaar maken via de 

website. De gemeente en het koningshuis geven invulling aan de 3 uur op de maandag dat de 
koning hier is. Maastricht Marketing wil zorgen dat het weekend voorafgaand een toeristisch 

koningsweekend gaat worden. Vanuit Ondernemend Wyck en Wyck Promotie wordt gekeken of 
het mogelijk is om de Vintagemarkt uit te breiden en naar voren te halen naar zondag de 26ste of 

maandag de 27ste! 
- Enquête: parkeren en mobiliteit Wycker Brugstraat/ Rechtstraat 

De wethouder voert een auto ontmoedigingsbeleid. Ondernemend Wyck gaat een 

wetenschappelijk onderbouwde enquête opstellen met betrekking tot parkeren en ‘autoluw 
maken’ in/van Wycker Brugstraat, Rechtstraat, kop Hoogbrugstraat. Zowel leden als niet-leden 
worden verzocht om deze enquête in te vullen. Het bestuur zal van deur tot deur ondernemers 
benaderen. De enquête wordt door Ondernemend Wyck betaald en geïnitieerd. De gemeente/ 

wethouder heeft toegezegd dat de resultaten van de enquête leidend zijn. Het is van, voor en 
door de leden van Ondernemend Wyck. De leden krijgen ook alle resultaten teruggekoppeld. 
Gevraagd wordt of er een standpunt is van het bestuur van Ondernemend Wyck : “de leden 
spreken zich uit over het parkeren en mobiliteit”. Het bestuur gaat zelf de enquête brengen en 

ook zelf ophalen. We hebben minimaal 60% respons nodig om vanuit brede draagkracht naar de 

Gemeente een standpunt in te nemen.  

- Inspiratiesessies: Business Model Canvas (door Rabobank BITL Team) en Social Media  
Er volgt binnenkort een inspiratiesessie met medewerking van het Business Innovatie Team van 

de Rabobank om je eigen businessmodel onder de loep te nemen. Daarnaast een sessie over de 

inzet van social media om nog meer mensen naar je onderneming te trekken.  
- Monitoring leegstand 

Voor de leegstand in Wyck is als aandacht gevraagd in de brandbrief naar Economische Zaken.  

- Stad en Spoor dossier  

Wordt een behoorlijke kluif. Hierin o.a. de bus routering Stationsstraat en omliggende straten en 

afsluiting van de Duitse poort. Ook eventueel brug over het spoor etablissement. Zodra er 
nieuws is wordt dit met de leden van Ondernemend Wyck gedeeld. 

- Fietsactieplan 
Als er leden zijn die behoefte hebben mee te denken over het fietsactieplan of ideeën hierover 

hebben zet ze op papier en we nemen deze mee in de nieuwe commissie. Stuur je reactie naar 
het secretariaat van OW. E-mail: secretariaat@ondernemendwyck.nl 

- TEFAF-vlaggen en Bloembakken 
De aanwezigen zijn van mening dat de “niet-leden” geïnformeerd dienen te worden over het feit 

dat “niet-leden” meeliften op de bijdragen van de “Leden” en dat deze bijdrage aan de 
bloembakken niet uit de lucht komt vallen, maar door Ondernemend Wyck wordt bekostigd. 
Ondernemend Wyck mag wat nadrukkelijker communiceren wat er allemaal met de contributie 
gedaan wordt.  

- Smart Logistics + Collectieve afvalverwijdering 

Afwachten of we hier als Ondernemend Wyck nog iets mee kunnen, anders is het aan de 
Gemeente. In het kader van Smart Logistics kunnen vrachtwagens van horecaleveranciers in 
rond het Vrijthof aangesloten worden op het elektriciteitsnet. De bedoeling is dat dit op termijn 
ook in Wyck gaat komen. 

- Ledenwervingscampagne (uitrol komende periode) 

Inzet voor 2020 is meer leden liefst naar 150. Huidig aantal leden is 103. Ook het aantal Wyck 
Promotie leden mag groeien (aparte donaties). Gevraagd wordt of alle leden ook meedoen aan 

https://koningsdag2020.bezoekmaastricht.nl/thema
mailto:secretariaat@ondernemendwyck.nl
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Wyck Promotie? 70-80% doet hieraan mee.  Alles wat met Horeca en Retail te maken heeft hier 
profijt van, meer dan de dienstverlener (behalve onroerend goed eigenaren).  
 

Door de aanwezigen worden diverse opmerkingen en tips aangedragen 
De aanwezigen zijn van mening dat het het fijnste zou zijn om naar één contributiebedrag over te 

gaan, zodat ondernemers niet meer voor andere zaken zoals Magisch Maastricht, de lampen etc. 
extra kosten moeten betalen.  

 
Nieuwe ondernemers krijgen bezoek van Ondernemend Wyck, maar de aanwezigen zijn van 

mening dat de bestaande ondernemers die niet lid zijn ook nogmaals benaderd dienen te 
worden.  
Er wordt voorgesteld of het niet mogelijk is een verplicht lidmaatschap op te leggen, maar de 

meningen zijn hierover verdeeld, aangezien je als Ondernemend Wyck niet in ieders beurs kunt 
kijken.   
 
Ook wordt voorgesteld om de bestaande leden een soort keurmerk in de vorm van een 

lidmaatschap sticker aan te reiken. Zo om onderscheidend te zijn naar de ondernemers die niet 
lid zijn van Ondernemend Wyck.  
 
Eveneens wordt voorgesteld eventuele ambassadeurs in de diverse straten aan te wijzen, zodat 

deze als lid bijvoorbeeld 5 andere niet leden benaderd om alsnog lid te worden.  

 

   Ook wordt er een opmerking gemaakt over de zeer lage opkomst tijdens de Algemene 
Ledenvergadering! Waardoor komt dit? Het is via diverse kanalen gecommuniceerd (2x via de 

Nieuwsbrief, 2x via de Ondernemend Wyck  app).  

 
Ondernemend Wyck  wil haar leden werven door de volgende vragen te stellen:  
Waarom wordt je lid?  

Wat doen we hier mee?  

Wat zijn de kosten? 

Wat moet je hieraan bijdragen?  
 

- Wyck Promotie – agenda + lid worden. 
 

8. Rondvraag/WVTTK 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

 
9. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor 
de informele borrel. 
 
Wyck, 29 januari 2020. 
 

 


