
Notulen  oprichtingsvergadering ; Ondernemers Platform Ameland (OPA) 
Datum; 27-06-17 
Locatie; BWS Nes Ameland 
 
1 Opening en welkom 
Dhr. J Wibier opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
De bestuursleden worden voorgesteld; (na ondertekening akte pas definitief/officieel) 
Jan Wibier voorzitter 
Klaas Touwen secretaris, 
Gunda Brunotte penningmeester 
Lars Visser bestuurslid 
Yvonne Spoelstra bestuurslid 
 
3 Mededelingen en bericht van verhindering; 
Dhr. H. van Barneveld, Dhr. R Jeelof, Dhr. L. K. Talma, Dhr. F Kienstra, Dhr. M Kroon, Mevr. M 
Mosterman, Dhr. R Teuben, Mevr. S Engels, Dhr. L Dokter, Eiland verhuur, Dhr. R Kanger, Mevr. A 
Touwen. Voor de aanwezigen zie de presentielijst. 
Met veel trots kunnen we zeggen dat we al op ruim 70 leden zitten. De voorzitter vertelt in het kort 
het verloop van de avond het passeren van de akte en na het officiële gedeelte een presentatie van 
Hanita van der Schaaf en Immie Jonkman over Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Friesland 2018. 
De Notulen van deze vergadering krijgt ieder lid per mail toegezonden. 
 
4 Ondertekening van de oprichting akte; 
De voorzitter geeft uitleg over het bestuur en de initiatiefnemers en als de akte gepasseerd is, is deze 
vereniging officieel. Notaris S. Hellema neemt het woord en leest diverse passage voor uit de akte, 
waarna de voorzitter aan de vergadering/ leden vraagt of ze akkoord gaan met deze akte. 
Na ondertekening krijgt een ieder lid deze toegestuurd. 
Mevr.  E Oud; is er een criterium om lid te worden? 
Antwoord; ja er moet een ondernemers belang zijn op Ameland dit kan in de vorm van een 
rechtspersoon of een natuurlijk persoon en elk lid heeft 1 stem. 
Mevr. A Boelens; dus verengingen kunnen ook lid worden ? 
Antwoord; ja als ze maar een zakelijke doelstelling hebben. 
 
5 Bestuursleden  
Ondertekening volgt en zoals hierboven beschreven bekleden  de bestuursleden nu hun positie. 
Notaris Hellema feliciteert de bestuursleden en in de najaars vergadering in oktober/november 2017 
wordt Sijtze Hellema voor gedragen als secretaris 
 
6 Mededelingen van het bestuur; 
De voorzitter meldt dat OPA heel breed wordt gedragen op Ameland met veel diciplines en het 
beoogt de krachten samen  te bundelen. 
We gaan werken met sectie. Deze  moeten nog vorm krijgen en worden dit najaar verder uitgewerkt. 
Het is  de bedoeling dat de secties en het bestuur samen  werken. 
De secties zijn werkgroepen, de voorzitter van deze sectie neemt zitting in het bestuur. 
Het is niet de bedoeling dat OPA indivuduele  belangen gaat behartigen, maar heeft  een sectie een 
probleem of belang ergens bij, bv concept plannen van de overheid,  dan kan OPA wel een 
adviserende  rol spelen en ondersteunen. 
Wij gaan ons  bij de gemeente bekend maken als OPA en willen  meedenken op verschillende 
niveaus, en willen voor de gemeente eerste aanspreekpunt zijn bij het maken van beleid waar onze 
leden/ondernemers bij betrokken zijn. 
Verder is het van belang  hoe kijken ondernemers zelf naar elkaar. Kunnen we elkaar ondersteunen 
met advies of scholing van bv arbeidsplaatsen? Kunnen wij ook trainingen regelen? 



 
 
Dhr. J Kiewiet;  is OPA er ook voor om bv inkoop of personeel werving gezamenlijk te doen? 
Antwoord; Dat zou in bepaalde secties kunnen, kom met een idee en mail het door, wij nemen het 
mee. 
Dhr. K Nagtegaal;  bestuur bestaat uit 6 personen is dit maximaal? 
Antwoord; nee van elke sectie komt er iemand in het bestuur. 
We hebben tweemaal per jaar een ledenvergadering en twee of drie thema avonden. Deze thema 
avonden zijn eiland breed en voor een iedereen toegankelijk. 
Het is ook een kwestie van netwerken. 
Dhr. G. Metz;  als we kijken naar het voorbeeld op Texel is er daar 1 bestuurslid naar voren 
geschoven die alle ins en outs van de gemeente in de gaten houdt, is dat ook een insteek voor OPA? 
Wordt daar al over nagedacht?  
Antwoord; alles staat nog in een begin fase en moet nog groeien. Secties kunnen dit soort 
opdrachten voorlopig zelf invullen maar op lange termijn is het wel de bedoeling als wij genoeg 
massa hebben. 
Dhr. G Metz is blij met dhr. Jan Wibier als voorzitter. Hij heeft de nodige kennis van het gemeentelijk 
apparaat en is goed bekend met de ondernemers op Ameland. 
Leden kunnen  met ideeën komen en ook wij als bestuur gaan brainstormen en komen er op onze 
najaars vergadering op terug 
 
7 Rondvraag 
---- 
 
Hierna volgt de presentatie van Culturele hoofdstad Leeuwarden. 
 
8 Sluiting;  
Na een mooie presentatie bedankt de voorzitter de dames, en bedankt de aanwezige leden en sluit 
de vergadering om 21.55 
  



Voor een compleet overzicht van alle aanwezige dubbel klikken op onderstaande PDF 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 


