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UIT HET HART 
Nieuwe bestuursleden 

Tijdens de Algemene vergadering hebben we afscheid genomen van bestuursleden 

Sibylla Bantema, Koos Schrage en Ruud Glas. Sinds de oprichting van de vereniging 

hebben zij het fort bewaakt.  

In dezelfde vergadering zijn Albert van der Zee, Jurgen Makelaar en Rogier Mink 

benoemd als bestuursleden. Albert neemt de rol van voorzitter op zich, Jurgen is 

penningmeester/secretaris en Rogier gaat zich bezig houden met nieuwe leden en 

communicatie.   

Contributie 

In de afgelopen jaren heeft het bestuur besloten om de contributie tijdelijk niet te 

incasseren. Vanaf 2023 wordt de contributie weer ieder jaar geïncasseerd. De 

contributie is door de Algemene vergadering vastgesteld op 250 euro per jaar. Voor 

eenmanszaken geldt een contributie van 175 euro per jaar. 

Activiteiten 

We zijn bezig om het activiteitenprogramma op te stellen. We willen, onder andere, 

een maandelijkse ontbijtbijeenkomst organiseren. Even bijpraten over de 

belangrijkste zaken met de andere leden van de club voordat de werkdag echt 

begint. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. 

Zakenhart is een vereniging van leden voor leden.  

Wil jij een bijdrage leveren aan het succes van onze vereniging door bijvoorbeeld:   

❖ mee organiseren van een activiteit 

❖ een deel van het programma in te vullen 

❖ een locatie beschikbaar te stellen 

❖ mee te doen in het bestuur, een commissie of werkgroep,  

stuur dan een email naar info@zakenhartleeuwarden.nl 

Vouchers 

Nieuw is dat de vereniging leden de mogelijkheid biedt om eenmalige en jaarlijkse 

vouchers ter beschikking te stellen aan de andere leden. Een mogelijkheid om 

collega’s kennis te laten maken met u en uw diensten of producten.  Stuur een 

email naar info@zakenhartleeuwarden.nl om uw idee voor een voucher kenbaar te 

maken. 

Ontwikkelingen 

- Op de Heliconweg is een winkel van Medipoint geopend. 

- De eigenaar van het gebouw waar De Friesland voorheen was gevestigd 

heeft de huur van een van de torens opgezegd. De daar gevestigde 

ondernemers zijn met spoed op zoek naar een nieuwe plek. 

- GO180 is een tijdje gesloten geweest, maar heeft de deuren weer geopend. 

 

 

De vereniging heeft 

een pagina op 

Linkedin. Daar kunt u 

binnenkort de 

geplande activiteiten 

terug vinden. 

** 

Bentacera is recent 

naar ons werkgebied 

verhuisd en heeft zich 

aangesloten bij onze 

vereniging. 

** 

Coolminds heeft zich 

aangesloten bij onze 

vereniging. 

** 

De Vos Makelaardij 

heeft zich aangesloten 

bij onze vereniging.  

** 

Het bestuur heeft LOF 

aanvragen van De 

Zilveren Bal en LUNA 

goedgekeurd. Ook 

wordt een bijdrage 

gegeven aan de 

kunstuitingen in het 

wijkgebouw. 
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