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Notulen Ledenvergadering PPP 

d.d. 8 maart 2018 
 

Datum:  

8 maart 2018 

Tijd:  

16.00 – 18.30 uur 

Locatie:  

Wijnhuis Robbers & van den Hoogen 

 

 

Bestuur: De heren E. Bouman, N. Peters, J. Lopez, M. Verwaal, B. 

Heerius en A. de Knegt  

Directeur: Mevrouw M. van Hoorne 

Kascommissie: De heren J. van Veelen en H. Duijsters 

Notulen: Mevrouw V. van Lomwel   

 

Aanwezige leden:  46 stemgerechtigde bedrijfsleden  

1. Opening en welkom 

De directeur, mevrouw Van Hoorne, opent de vergadering en heet de aanwezigen 

welkom. De vergadering vindt deze keer plaats op een prachtige locatie; Wijnhuis 

Robbers & van den Hoogen. Dit jaar is de algemene ledenvergadering met het PPP 

Jaarcongres gecombineerd. Het is een complete dag met leerzame vaksessies.  

Mevrouw Van Hoorne geeft het woord aan de heer Biesheuvel van Ondernemend 

Nederland.  

 

De heer Biesheuvel geeft een interessante presentatie over ONL en de samenwerking 

met PPP. PPP en ONL zijn een samenwerking aangegaan. De heer Biesheuvel zoomde 

daarop in en vertelde wat die samenwerking inhoudt. De heer Biesheuvel gaf aan dat het 

vooral gaat om het laten horen van de stem van de ondernemer, de stem van PPP-ers 

telt ook mee. Samen met ONL is PPP beter in staat om in Den Haag en Brussel te 

lobbyen. Punten die momenteel op de agenda staan zijn onder andere: regeldruk, 

knellende regelgeving, concurrentievervalsing, de thuiskopieheffing, algemene 

verordening gegevensbescherming en de werkkostenregeling. Over dat laatste 

onderwerp heeft Hans Biesheuvel recent een column in De Telegraaf geschreven. ONL 

heeft goede ingangen in politiek Den Haag en bij de EU en door de samenwerking gaan 

de deuren in Den Haag en Brussel voor PPP gemakkelijker open, is het uitgangspunt. 

Vanuit het publiek kwam de vraag naar de schaduwbegroting. De heer Biesheuvel 

beloofde tijdens zijn lezing dat hij de schaduwbegroting gaat toesturen 

 

De heer Biesheuvel wordt voor zijn presentatie bedankt, vervolgens wordt hem een 

trolley met deurhangers overhandigd. Op de deurhangers is de volgende tekst gedrukt:  

 

Niet storen! 
Ben in het belang van de Nederlandse ondernemer 

in gesprek met Hans Biesheuvel van ONL. 
www.ppp-online.nl 

 

Zo kan hij namens de PPP een blijvende indruk maken bij zijn relaties. 

http://www.ppp-online.nl/
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Besloten algemene ledenvergadering 

1. Woord van de voorzitter 

De voorzitter, de heer Bouman, blikt op de afgelopen periode terug en dankt iedereen 

voor de opkomst. De agenda wordt besproken.  

2. Notulen van de ALV van 9 maart 2017 

Alleen groene kaarten worden getoond. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Overzicht gevoerd beleid 2017 

PPP heeft een mooi en actief jaar achter de rug, er is veel gebeurd. PPP is aanwezig 

geweest bij verschillende beurzen onder andere PSI, GéPéBé en De Leveranciersdagen.  

De heer Bouman benadrukt nog dat de Leveranciersdagen in samenwerking met het 

Portaal wordt georganiseerd. De organisatie van de vakprijzen wordt echter alleen door 

het Portaal geregeld. 

 

Verder zijn er afgelopen jaar diverse academy mogelijkheden aangeboden zoals de 

cursus druktechnieken bij de firma Clipper in Helmond, vaksessies: Wijzigingen in de 

aanbestedingswet, Compliance testen en toetsen en een LinkedIn training 

 

De AVG Privacy workshop waarbij PPP de mogelijkheid aanbiedt om het “AVG 16 

stappenplan” voor € 75,00 aan te schaffen, is ook tijdens het jaarcongres nogmaals 

georganiseerd.  

En is door de heer Van Heck een interessante masterclass salestraining gegeven. Ook 

voor dit jaar staat deze training op de agenda en zijn er nog een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar.  

 

Op woensdag 1 november 2017 hebben leden van MVO Nederland een bedrijfsbezoek 

gebracht aan Mid Ocean Brands gebracht. Op deze manier konden andere branches 

kennismaken met de duurzame ambities van de branche promotionele producten. MVO 

Nederland heeft op social media een exposure van 28.000 volgers, alleen al de 

communicatie via dit kanaal is een mooie promotie voor het vak. 

 

De heer Bouman meldt dat dit jaar Webo, Procomm, the Cow Company, Allgifts en 

Robitex afgelopen jaar officieel het certificaat CSR Promotional Products uitgereikt 

hebben gekregen. De interesse voor dit certificaat groeit gestaag en hij is ook blij dat er 

tijdens het jaarcongres weer een groot aantal belangstellende waren. 

 

De PPP Toolkit wordt ook door de heer Bouman onder de aandacht gebracht. Tijdens de 

vergadering wordt de Toolkit video getoond. Deze Video is te vinden op het PPP YouTube 

kanaal en is ook te bestellen in een PowerPoint uitvoering. 

 

Vorig jaar is in samenwerking met de GéPéBé de eindejaar campagne: “eind goed alles 

goed.” weer zichtbaar gemaakt. Het campagnebeeld was in september en oktober te zien 

op reclamemasten langs druk bereden snelwegen te zien en tien weken lang achterop 

diverse vrachtwagens. Dit jaar wordt een vervolg aan de campagne gegeven. Daarnaast 

is er voor dit onderwerp aandacht geweest in verschillende managementtitels. Alle 

distributeur PPP leden zijn ook zichtbaar op de website: www.eindgoedallesgoed.nl 



 

 
Ledenvergadering PPP d.d. 8 maart 2018 Pagina 3 van 5 

 

 

PPP is on tour op diverse locaties zoals Eindhoven, Rotterdam, Zwolle en Abcoude 

geweest. PPP on tour is een groot succes, met meer dan 100 deelnemers, gebleken. De 

tour stond in het teken van input geven aan elkaar én aan PPP.  

 

Daarnaast zijn de heren Van Veelen en Noordwijk ook namens de PPP in Europa actief. 

De heer Noordwijk geeft aan dat dit jaar achter de schermen hard is gewerkt. De heer 

Noordwijk maakt deel uit van een team dat zich bezighoudt met Europees 

marktonderzoek. De heer Van Veelen maakt deel uit van een team dat zich bezighoudt 

met het zoeken naar een één richtlijn voor een Europees CSR certificaat.  

 

In de nieuwsbrief heeft PPP haar leden uitgenodigd mee te gaan naar Brussel.  Dit op 

uitnodiging van MKB Nederland, waarvan PPP afgelopen jaar nog lid is geweest, Daar is 

geconcludeerd dat het opzeggen van het lidmaatschap een goede stap is geweest, 

duidelijk werd dat VNO-NCW het MKB overschaduwd De opzegging heeft geresulteerd in 

een samenwerking met ONL.  

De Lobby is leerzaam geweest.  

 

PPP heeft zich met de wetgeving op de thuiskopieheffing beziggehouden. Mevrouw Van 

Hoorne is, samen met de heer Van der Weiden, naar de stichting Thuiskopie geweest. De 

thuiskopieregeling is voor de consument ontwikkeld om auteursrechten af te kopen. Eerst 

was deze heffing op bijvoorbeeld Cd’s.  

Er is met de stichting Thuiskopie een overgangsregeling overeengekomen. Dit houdt in 

dat orders die al verkocht waren en op papier stonden binnen deze regeling vallen. Veelal 

worden USB-sticks binnen de branche professioneel gebruikt. Er worden cases waarin 

staat wat wel en niet onder de regeling valt ontwikkeld.  

Een professioneel gebruiker kan zich registreren. Dit formulier is terug te vinden op de 

website van stichting de Thuiskopie. Er is dan geen verplichting tot het doorberekenen 

van de thuiskopieheffing.  De verantwoordelijkheid voor het professioneel gebruik ligt 

dan bij de geregistreerde professioneel gebruiker. 

 

PPP is bezig om een hygiëne code te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan de leden. 

Dit kan nadat de code is goedgekeurd door het NVWA en het ministerie. 

 

Al met al is het een druk jaar geweest, waarin veel is bereikt.   

4. Verslag kascommissie en financieel jaarverslag en begroting 

De cijfers van 2017 en de begroting van 2018 worden getoond. Op 2 februari is de 

kascommissie bijeengekomen en zijn de stukken bestudeerd en goedgekeurd. 

Volgens de begroting 2018 wordt er een klein verlies gedraaid. Er wordt gestemd over de 

cijfers van 2017 en de cijfers worden door middel van alleen groene kaarten 

goedgekeurd.  

 
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren Duijsters en Van Veelen. Beide heren 

worden voor de werkzaamheden hartelijk bedankt. Er dient voor beide een vervanger te 

worden aangesteld. De heer Van der Ouw en de heer Peters stellen zich hiervoor 

beschikbaar. Dit is door de vergadering geaccordeerd.  
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5. Leveringsvoorwaarden 

De leveringsvoorwaarden van PPP zijn onder de loep genomen. In samenwerking met 

een jurist zijn de leveringsvoorwaarden aangepast. Met name een aantal artikelen die 

slaan op verkopen via een webshop zijn toegevoegd. 

Andere wijzigingen zijn: een correctie bij het annuleren van leveringen; mocht een klant 

een order annuleren dan mag de verkopende partij wel de reeds gemaakte kosten in 

rekening brengen.  

Ook als er een regelmaat in het leveren van orders is, dan heeft de klant een 

opzegtermijn.  

De leden zullen na deponering van de leveringsvoorwaarden een handleiding ontvangen. 

 

Over de leveringsvoorwaarden wordt gestemd, alles stemgerechtigden stemmen voor.  

6. Toekomstvisie n.a.v. PPP on tour. 

PPP ziet de toekomt positief tegemoet. Er is in een “heisessie” antwoord gegeven op de 

vraag voor wie: voor alle bedrijven die het vak promotionele producten sterker willen 

maken.  

Waarom: Platform Promotional Products is dé Nederlandse branchevereniging en heeft 

als doel om het vakgebied promotionele producten en relatiegeschenken sterker te 

maken.  

Ook over de “hoe” is nagedacht, maar dit zal door het nieuwe bestuur verder worden 

ingevuld. Er worden mogelijke “spelregels” getoond: 

 Ondertekenen Code of Conduct  

 Bijwonen welkom/inspiratie seminar 

 Schrijven van motivatie waarom hij of zij het vakgebied sterker maakt 

 Onderschrijven Mission statement PPP 

 Lidmaatschap actief en passief uitdragen  

 Deelname/ondersteunen campagne(s) 

 Vakkennis, accreditatiepunten 

 Herijken contributie(structuur) 

 

De heer Bouman laat in de presentatie een sheet zien met alle commissies. Dit overzicht 

geeft aan dat bij de Raad van Advies een nieuw gezicht te zien zal zijn, namelijk de heer 

Schroer. De heer Vogel stopt met de werkzaamheden binnen de commissie. De heer 

Vogel wordt hartelijk bedankt voor de werkzaamheden en ontvangt van de heer Bouman 

een cadeau.  

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

Dit jaar treden er drie bestuursleden af, namelijk de heer Lopez en de heer Peters en de 

heer Bouman. De heer Van Veelen is gevraagd om voor één jaar de functie van voorzitter 

over te nemen.  

Voor de andere bestuursfuncties zijn de heren Van den Bosch en Hazejager bereid om tot 

het bestuur toe te treden.  

Aan de leden wordt toestemming gevraagd, alle leden stemmen in.  

De heren Lopez en Peters worden door de heer Bouman voor de werkzaamheden en inzet 

hartelijk bedankt, ook zij ontvangen een cadeau.   

De voorzittershamer wordt symbolisch overgedragen aan de heer Van Veelen. Hij dankt 

de heer Bouman voor zijn werkzaamheden en ook de heer Bouman ontvangt een cadeau.   
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8. Rondvraag   

De heer Van der Ouw vraagt of er officieel décharge aan het bestuur gegeven dient te 

worden over het gevoerde beleid. Aan het gehele bestuur wordt door de leden décharge 

verleend.  

 

De heren Bouman en Van Veelen danken iedereen voor zijn of haar komst. Aansluitend 

vindt een rondleiding plaats, gevolgd door een buffet en een informeel samenzijn.  

 

 

 

 

 


