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Voorwoord van de voorzitter
In het tweede Coronajaar 2021 is Terschelling goeddeels weer opgekrabbeld, en zijn er goede
stappen gemaakt om het ondernemersklimaat van het eiland te versterken.
De banden met Gemeente en Provincie zijn versterkt en ook de banden met de andere verenigingen
zijn verder verbeterd. Het Terschellinger Ondernemers Fonds heeft haar plek verworven. Het bestuur
van de TOV is weer voltallig met negen bestuursleden.
Om de samenwerking te onderstrepen zal de TOV aan blijven sturen om regelmatig met
belangenpartijen en politiek in gesprek te blijven.
2021 zal ook mijn laatste volledige jaar zijn als voorzitter, na een lange periode van deelname aan het
bestuur in verschillende rollen.
Ik dank jullie allen voor het in mij gestelde vertrouwen en ik zal de vereniging met raad en daad
bijstaan in de komende tijd. Ik wens de nieuwe voorzitter veel plezier en succes met deze
enthousiaste een coöperatieve groep bestuursleden. Willem Mier.

1.

Verslag 2021 van het bestuur

Om de leden goed te informeren over alle belangrijke zaken voor de eilander ondernemer is
ook in 2021 de TOV weer een belangrijke gesprekspartner geweest.
We zaten aan tafel bij de gemeente Terschelling en de Provincie. We maakten deel uit van de
Economische Kerngroep Corona. We hebben met ondernemersverenigingen van de andere
Waddeneilanden warm contact onderhouden. We hebben mee gepraat over de evaluatie van
de opstartjaren van het TOF door Isabel Mosk. We zijn verheugd dat ook de gemeenteraad
het Ondernemersfonds het vertrouwen heeft gegeven om door te gaan. We schreven ook een
brief aan de hoogste baas van de KPN om te vragen het gesprek met ons aan te gaan over
glasvezelverbindingen op het eiland.
Wat in 2021 veel van onze aandacht heeft gehad is het personeelstekort en
huisvestingsproblematiek. Dit blijft een belangrijk punt voor om gezamenlijk de schouders
eronder te zetten. We hadden in 2020 goede stappen gezet om in samenwerking met Arie
van Keulen, het oude Victoria Gebouw gereed te maken voor personeelsverblijven totdat
strenge Corona Maatregelen onzekerheid gaven: roet in het eten gooide. In 2021 bleek de
tijd om het een en ander te organiseren, gewoonweg te kort en lukte het weer niet om ons
plan uit te voeren.
Samen met andere partijen hebben we getrokken aan JaMaar! JaMaar! Is een platform
geworden dat de stem van jonge ondernemers bundelt. Tegelijk is het ook een
klankbordgroep geworden om bestuurlijke ervaring op te doen.
De vertrouwenspersoon voor ondernemers in zwaar weer, heeft ook in 2021 nog mensen
vooruit kunnen helpen, totdat de maatregelen versoepeld werden.
We hebben geen voorjaarsvergadering kunnen organiseren in 2021, wel een
najaarsbijeenkomst in hotel Boschrijck. Camilla vd Boom heeft ondernemers daarbij een
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mooie spiegel voorgehouden over de kracht van samen. Een panel van deskundigen o.a. uit
economische hoek, uit de politiek en vanuit het ondernemersfonds blikte vooruit naar de
uitdagingen voor de komende jaren.
Door dit alles is de TOV in staat om de spin in het web te zijn, en de leden goed te
informeren. Het bereiken van de achterban d.m.v. de website, nieuwsbrief en sociale media
is dan ook succesvol geweest.

1.2

Activiteiten 2021

Algemeen Bestuur Bijeenkomsten
In 2021 zijn we regelmatig online bijeengekomen en zodra dat weer kon, weer fysiek. Er is
een profiel opgesteld voor een nieuwe voorzitter.

Economische Kerngroep Corona
Wanneer Corona opspeelde, kwam de Economische Kerngroep Corona bijeen. Daarin zaten
gemeente, Rederij Doeksen, VVV, huisartsen en de TOV bij persoon van Meint Boonstra,
soms aangevuld met vakmensen. Bij de evaluatie van de werkzaamheden bleek deze opzet
goed te bevallen: men kent elkaar en kan snel schakelen als er iets is met fietsen in de
dorpen, openbare toiletten, verwachtingen van bezoekers en ondernemers enz.

Evenementen kalender
De door Frans Schot ontworpen kalender 2021 had een QR code die verwijst naar de website.
Zo waren we in staat om de evenementen weer te geven met hun status: ‘gaat waarschijnlijk
niet door’. Dat is het helaas bijna het hele jaar gebleven.

Aanmoedigingsprijs
In 2021 hebben we helaas geen aanmoedigingsprijs kunnen organiseren.

Sinterklaas
De inmiddels niet meer weg te denken sinterklaasloterij was dit jaar weer populairder dan
vorig jaar. Traditiegetrouw was dit een lottrekking en daarna een feestelijke avond voor de
prijstoekenning. Burgemeester vd Pol deed de trekking en ook de prijstoekenning in 2021
op dezelfde middag op het gemeentehuis. Terschelling TV en de EilandPers deden verslag en
we gaven via onze eigen kanalen facebook en instagram verslag.
Ook in 2021 heeft het Sinterklaascomité onze financiële bijdrage gekregen voor de
feestelijkheden bij de verwelkoming van de Goedheiligman in de dorpen.
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2. Toekomst
In de najaarsvergadering van 2021 is het jaarplan voor 2022 gepresenteerd
met de volgende speerpunten:
●
●
●
●
●
●

Personeel en Huisvesting
Coronavirus
Evenementenvisie
Duurzaamheid
Banden met andere eilanden intensiveren/verbeteren
Banden met overheden (provincie, rijk) verbeteren

Centrale thema's

1.Nauw betrokken zijn bij de marketing en promotie
In overleg met TOF informatie zoals bereikcijfers doorzetten naar de leden.
2. Gemeentelijk beleid proactief beïnvloeden. Indien nodig voortzetting
deelname in de Economische Kerngroep Corona. Meermalen per jaar of bij
belangrijke zaken eerder gesprekken met het college voeren. De TOV is
vertegenwoordigd in het recreatieplatform met 2 zetels.
3. Toeristische ontwikkeling monitoren en daar leden over informeren
(meten=weten)
Informatie vanuit Vertrouwenspersoon, Rederij Doeksen, VVV, gemeente
Terschelling, TOF, SBB en anderen. Zorgen dat bovenstaande partijen het als
hun taak gaan zien dat er tijdig afgestemde gezamenlijke informatie komt
voor ondernemers zodat er actie ondernomen kan worden en er door TOV
externen uitgenodigd kunnen worden om ondernemers bij te spijkeren en te
informeren.
4. Representativiteit vertegenwoordiging TOV
De TOV wil met haar ledenbestand een afspiegeling zijn van ondernemend
Terschelling in de breedste zin van het woord. Daartoe wil zij er voor zorgen
dat:
● Nieuwe leden werven m.n. onder jonge ondernemers, ZP’ers
(zelfstandig professionals) en specifieke doelgroepen (agrariërs,
bedrijventerrein, etc.).
Daartoe voert de TOV uit
● voortzetting van de wervingsactie (1e jaar lidmaatschap zonder
kosten)
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● kwalitatief hoogwaardige bijeenkomsten met externe sprekers,
ondernemers bezoeken om te leren van elkaar enz.
● Daartoe gebruikt de TOV ook sociale media: FB, Instagram,
Twitter en houdt haar website up-to-date en communiceert zij
actief met haar leden via nieuwsbrieven en facebook berichten.

5. Samenwerking intensiveren tussen ondernemers op het eiland
● Voortzetten van het nauwe overleg in de Economische Kerngroep
Corona, indien weer nodig
● Intensiveren samenwerking met Terschelling Energie, TCV, SAM, VAW,
NO, LTO en anderen, ten behoeve van het algemeen belang van
ondernemend Terschelling
● Zinvolle verbindingen leggen tussen de leden
● Netwerk verbeteren van alle ondernemers door indien mogelijk
bijeenkomsten/borrels te organiseren.
Resultaten
Welke resultaten willen we eind 2022 geboekt hebben?
1. Groei van ledenaantal waarin in ieder geval vertegenwoordigd zijn
ZP’ers, jongere generatie en specifieke doelgroepen
2. Uitgevoerde jaaragenda
3. Aantal georganiseerde bijeenkomsten met minimaal
opkomstpercentage
4. Verder met het plan van aanpak voor Personele Huisvestingsbeleid
gemeente Terschelling
5. Stimuleren samenwerking tussen ondernemers bij oplossingen voor
het tekort aan personeel in bepaalde branches
6. Een geïnformeerd en daadkrachtig bestuur: voltallig
7. Optimale communicatie m.b.t. duurzame verbeteringen voor eilander
bedrijven

3.

Organisatie

Bestuur
1. Om haar rol slagvaardig in te kunnen vullen kiest de TOV voor een dagelijks bestuur
(db) en algemeen bestuur. Alle leden zijn algemeen bestuurslid met specifieke
aandachtsgebieden.
2. Samenstelling dagelijks bestuur
● Voorzitter
● Vice-voorzitter, penningmeester
● Secretaris
3. Samenstelling rest bestuur
● leden
4. Bestuursondersteuning
5. de TOV wenst in haar bestuur meer prominenter vertegenwoordigd te zien:
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●

3.1

ZP’ers (zelfstandige professionals), jongere generatie ondernemers, specifieke
doelgroepen (agrarisch, bedrijventerrein). Hierop zal het bestuur gericht
werven en staat het leden open zich te melden voor een bestuursfunctie.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestond in 2021 uit Willem Mier als voorzitter, Meint Boonstra als
Penningmeester, Secretaris Johan Haarsma. Het rooster van aftreden is bijgewerkt.
Het bestuur is versterkt met Sanne de Jong en meer dan voltallig (10 personen).
Samenstelling 2021:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

3.2

Willem Mier
(dagelijks bestuur)
Meint Boonstra
(dagelijks bestuur)
Johan Haarsma
(dagelijks bestuur)
Marike Roos
Saskia van de Nieuwegiessen
Sanne de Jong
Martin Boekeloo
Jort Haan
Jaap Vis
Marieke Zeelen

Werknemers

Secretariaat
: Jolanda Gooiker
Financiële Administratie : Manja van Poppel
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4.

Financieel verslag 2021

Dick Visser en Arno v.d. Veen hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden.
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5.

Begroting 2022

Reeds goedgekeurd door de ALV 8 november 2021

Einde jaarverslag 2021 TOV

Terschellinger Ondernemers Vereniging
Secretariaat
p/a Douwe Totlaan 30
8881 CZ West-Terschelling
info@tov-online
0562-769003
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