
 
POSTADRES: 
STRANDWEG 1, 9162 EV BALLUM 
T. 0519-555100, M. 06 22 48 57 95 OF 06 21 52 50 70 
E. INFO@ONDERNEMERSPLATFORMAMELAND.NL  
WWW.ONDERNEMERSPLATFORMAMELAND.NL 

 
Agenda Ledenbijeenkomst Ondernemers Platform Ameland d.d. woensdag 14 oktober 2020 in 
de Kievietshoeve, Ballumerweg, Nes.  Aanvang 20.00 uur. De vergaderopstelling is corona-
proef. Uiteraard zorgen we voor koffie en thee en is er in de pauze en na afloop van de 
vergadering bier, wijn of een frisje te verkrijgen 
 

1. Opening 
 

2. Welkom 
 

3. Mededelingen bestuur 
 

4. Goedkeurging jaarrekening 2019 
De jaarrekening wordt tijdens de vergadering uitgedeeld 
 

5. Goedkeuring begroting 2021 
De begroting wordt tijdens de vergadering uitgedeeld 

  
6. Bestuursverkiezing en herverkiezing bestuursleden 

Lars Visser heeft kenbaar gemaakt met ingang van 1 september 2020 te willen stoppen als bestuurslid van 
OPA in verband met toenemende drukte in zijn bedrijf. Het  bestuur stelt voor om in zijn plaats als 
bestuurslid te benoemen Jan Kienstra. 
 
Volgens het rooster van aftreden komen de volgende bestuursleden voor herbenoeming in aanmerking: 
Gunda Brunotte, Yvonne Spoelstra, en Sijtse Hellema. Het bestuur stelt voor om bovengenoemde leden te 
herbenoemen. 
 
Tegenkandidaten kunnen een week voor de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 
 

7. Kennismaking Burgemeester Leo Pieter Stoel  
Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland is blij dat we eindelijk kennis kunnen maken met 
onze burgmeester Leo Pieter Stoel. Hij wil graag vertellen wie hij is en waarom hij voor Ameland heeft 
gekozen. Onze leden worden volop in de gelengheid gesteld om vragen te stellen. Burgemeester Leo Pieter 
Stoel houdt van interactie en verwacht boeiende gesprekken met onze leden. Uiteraard neemt hij zijn 
echtgenote Alet Doornbos mee naar onze ledenvergadering. 
 
Pauze 
 

8. Presentatie Kunstmaand Ameland 2020 
Pieter Smit, directeur van de Kunstmaand, geeft een presentatie over de Kunstmaand in coronatijd. Hij wil 
ook graag vooruitkijken naar de toekomst en ons de vraag stellen of er nog wel bestaansrecht is voor de 
Kunstmaand.  
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
 

OPA (Ondernemers Platform Ameland) Samen sta je sterk! 
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