Beste ondernemers van Teylingen,
De algemene ledenvergadering van de TOV op maandag 5 maart jl. was een bijzondere vergadering.
Naast de gebruikelijke agendapunten heeft het demissionair bestuur haar functies overgedragen aan
een tijdelijk bestuur. Een bijzonder moment waarop Rob Batenburg namens de vereniging een
hartelijk en warm woord van dank heeft uitgesproken voor al het werk, de inzet en de goede
resultaten die onder leiding van het demissionair bestuur respectvol en betrouwbaar behaald zijn.
Tijdelijk bestuur met één doel
Het nieuwe interim-bestuur bestaat uit Guy Seelen (voorzitter), Albert Versluis (vicevoorzitter),
Redboth Ciggaar (penningmeester), Wilfred van Wattum (secretaris), Peter Melman (kern
Sassenheim), Hein Veenhof (kern Voorhout), Madeleine van der Steege (kern Warmond), Karin van
de Water (activiteiten) en Ron van der Hulst (Jong TOV).
Het interim-bestuur beschouwt zichzelf als een waarnemend en tijdelijk bestuur met één
doelstelling: een nieuw en gedragen ondernemersplatform voor alle ondernemers van Teylingen
creëren.
De komende tijd zullen gesprekken worden gevoerd met diverse partijen en wordt nagedacht over
een manier waarop bij alle ondernemers kan worden geïnventariseerd wat hun behoeften en
wensen zijn, bijvoorbeeld door middel van een enquête.
Stoppen, doorgaan en vernieuwen
Tijdens de vergadering is in kleine groepjes van gedachten gewisseld over de toekomst van een
nieuw ondernemersplatform. Er is gediscussieerd over zaken waar de vereniging mee zou moeten
stoppen en waar de vereniging mee zou moeten doorgaan, of zelfs nieuw zou moeten oppakken. Van
de gesprekken zijn notities gemaakt, die door het bestuur worden geëvalueerd in haar eerste
bestuursvergadering op 20 maart a.s.
Een nieuwe naam
De nieuwe ondernemersvereniging krijgt een nieuwe naam. Dat in de pers (De Teylinger) de naam
TOP (Teylingen Ondernemers Platform) wordt genoemd is voorbarig en onjuist. U als leden beslist te
zijner tijd welke naam de nieuwe vereniging krijgt.
Activiteiten
Wat zeker doorgaat zijn de gezellige activiteiten zoals de Haringparty en de Sloepentocht. Ook is de
activiteitencommissie bezig met een bijzondere activiteit, maar verklapt nog niet welke….
Communicatie
In het proces waarin we nu zitten is het van groot belang om u als ondernemer op een regelmatige
basis te informeren over de vorderingen en voortgang van de nieuwe plannen van de vereniging. Wij
houden u daarom via nieuwsberichten op regelmatige basis op de hoogte van waar het bestuur mee
bezig is. In de volgende ledenvergaderingen wordt verslag gedaan van de vorderingen van het
bestuur en worden voorstellen over de toekomst van het nieuwe platform gepresenteerd en ter
besluitvorming aan u voorgelegd.
Heeft u in de tussentijd ideeën, suggesties of plannen die u graag wilt voorleggen aan het interimbestuur, stuurt u deze dan s.v.p. toe via: backoffice@teylingenov.nl.
Met vriendelijke groet, Interim-bestuur Teylingen Ondernemers Vereniging

