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Inleiding 

In 2015 bestaat de Zakenclub Huizen 40 jaar. In de statuten staat als doelstelling opgenomen: 

”verstevigen van de onderlinge contacten en behartigen van de (collectieve) belangen”. In de statuten 

wordt geen strikte koppeling met een branche aangehouden. Alhoewel er veel veranderd is in de 

afgelopen jaren, en er veel zal gaan veranderen in de toekomende jaren is er geen reden om de 

doelstelling aan te passen, Door onze missie, visie en doelstellingen op een heldere, actuele en 

vernieuwde wijze weer te geven, willen we op eigentijdse wijze aangeven wat het karakter van de 

Zakenclub is. 

Missie 

De Zakenclub Huizen wil ondernemers met elkaar verbinden. 
Door de ondernemers en ondernemingen in Huizen, lokale gemeente en ondernemingen uit de nabije 

omgeving van Huizen (die zich met de gemeente Huizen verbonden weten), meer met elkaar 

verbinden. De Zakenclub Huizen is een vereniging die gericht is op de collectieve belangen van de 

aangesloten leden. 

Visie 

De Zakenclub Huizen staat in contact met ondernemers en lokale overheid. 
De Zakenclub Huizen is een levendige, betrokken en relevante vereniging van ondernemers die het 

ondernemerschap in Huizen stimuleert, ontwikkelingen daarin bespreek- en kenbaar maakt en waar 

mogelijk faciliteert. 

Doelstellingen 

Door het bestuur van de Zakenclub Huizen worden aan de hand van aangegeven visie en missie de 

navolgende doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd:  

- Leden moeten meer participeren in vergaderingen, ledenavonden en activiteiten van de 

Zakenclub Huizen; 

- Bestuur moet bereikbaar zijn voor leden; dat wil zeggen dat leden vraag- en/of 

probleemstukken die er zijn vanuit hun onderneming kenbaar kunnen en durven maken bij 

het bestuur; 

- Zakenclub Huizen moet zich meer en sneller aanpassen naar de huidige tijd en cultuur, 

waarbij rekening word gehouden met de economische conjunctuur; 

- De Zakenclub Huizen is gedurende ieder seizoen verantwoordelijk voor het faciliteren van:  

- Netwerkmogelijkheden (betrokken); 

- Bedrijfsbezoeken (verbinden); 

- Sprekers op ledenavonden (kennisoverdracht); 

- Bedrijfspresentaties van leden op ledenavonden (kennisoverdracht); 

- Contactmogelijkheden tussen leden, ondernemingen en overheidsinstanties (contact); 

- De Zakenclub Huizen beoogt een substantieel ledenaantal ten aanzien van het aantal 

ondernemingen in Huizen. 
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Strategisch Plan  

Om de doelstellingen te realiseren zijn de navolgende strategische plannen te benoemen: 

- Bestuur zal meer van haar taken delegeren aan de leden, of in samenwerking met leden 

uitvoeren;  

- Er zal een programmacommissie worden samengesteld die per seizoen zal zorgdragen 

voor het invullen van een aantal (vooraf vastgestelde) bijeenkomsten. Deze commissie zal 

jaarlijks van samenstelling wijzigen en zal bestaat uit één bestuurslid en twee overige 

leden van de zakenclub;  

- Er zal een PR commissie worden samengesteld om de groei van het aantal leden te 

stimuleren. In de aanpak kan daarbij onderscheid worden gemaakt in bestaande 

ondernemingen en nieuwe ondernemingen. Deze commissie zal jaarlijks van 

samenstelling wijzigen en zal bestaat uit één bestuurslid en twee overige leden van de 

zakenclub;  

- Ledenavonden krijgen een meer inhoudsvolle invulling, door actuele onderwerpen, vooraf 

te formuleren en op hedendaagse wijze te presenteren. Daarbij is kennisoverdracht een 

pre;  

- Bestuur zal gelegenheid voor ondernemersvragen in de agenda van ledenavonden 

opnemen; 

- Er zal binnen het huidige budget geld beschikbaar gemaakt worden om (externe) sprekers 

uit te nodigen. Daarbij wordt tevens de leden gevraagd om sprekers te regelen, of hun 

relaties daarvoor te gebruiken;  

- Bestuur zal per seizoen vier bedrijfsbezoeken organiseren;  

- Bestuur zal per seizoen zich inzetten voor één maatschappelijk doel; 

- Bestuur zal per seizoen één bestuursvergadering houden waarbij twee leden aanwezig 

mogen zijn; 

- Bestuur zal (structureel) inventarisatie doen naar de tevredenheid van leden ten aanzien 

van hun lidmaatschap. 


