
BELEIDS- EN ACTIVITEITENPLAN  ZKV 2022

Korte terugblik: Door Covid19 begon het jaar 2021 met hoofdzakelijk online
activiteiten, zoals de ALV, een aantal online workshops en een online netwerk
speeddating event. Gelukkig kregen we in het voorjaar weer wat meer vrijheid en
konden we elkaar eindelijk weer in levende lijve ontmoeten, o.a. tijdens het
Zomerfeest in juni. Ook hebben we het 10-jarig jubileum feestelijk gevierd.

Ondanks het feit dat we wederom met restricties te maken hebben door de
oplopende besmettingen van het virus in Spanje is de Zakenkring Valencia positief.
We hebben het nieuwjaarsdiner moeten uitstellen en de ALV wordt ook dit jaar
online gehouden. Maar we gaan ervan uit dat we spoedig weer offline activiteiten
kunnen en mogen organiseren.

Afgelopen jaar hebben we ca 16 nieuwe leden mogen verwelkomen, waarvan 6 een
bedrijfslidmaatschap zijn. We zijn in het afgelopen jaar meer zichtbaar geworden
door uitingen op Social Media, vooral via LinkedIn en FaceBook.
Ook hebben we het aantal sponsoren zien toenemen, met Yource als Hoofdsponsor,
Ibercompass als Gouden Sponsor en Briansa & Globon.es als Zilveren Sponsor.

Hieronder vind je onze doelen voor 2022, de uit te voeren bestuurlijke acties en het
activiteitenplan voor het komende jaar.

1. Doelen 2022

Om de statutaire doelstelling van de ZKV optimaal te bereiken stellen we ons in
2022 de volgende werkdoelen:

a. Behouden en/of verder uitbreiden van het huidige aantal leden

b. Het behouden en/of verder uitbreiden van de sponsoren

c. Het organiseren van minimaal één activiteit per maand van economische,
sociale of culturele aard



2. Uit te voeren bestuurlijke acties

- We zullen de fiscale situatie van de vereniging nader onderzoeken en ervoor
zorgen dat deze zsm. in ieder geval voor het eind van dit jaar op orde is.

- We gaan werken met een nieuw Boekhoudsysteem/CRM, Odoo. Dit wordt
aangeboden en geïmplementeerd door onze nieuwe penningmeester Ronald
Verstappen.

- Ieder lid heeft een bestuurslid als contactpersoon. De contactfrequentie is
minimaal 1 keer per jaar. Hiermee worden de wensen en ideeën van de
leden beter gehoord. Bijkomend doel is de huidige leden beter te behouden.

- We willen zoveel mogelijk leden betrekken bij het uitwerken en uitvoeren
van de maandelijkse activiteiten. Ieder bestuurslid krijgt jaarlijks gemiddeld
2 activiteiten toegewezen. Er zullen een aantal commissies worden gevormd
waar leden aan deel kunnen nemen en op deze manier betrokken zijn bij de
activiteiten.

- We zullen waar mogelijk samenwerken met de Business club Costa Blanca,
Madrid en de Kring in Barcelona.

-
- We zullen zichtbaar blijven op Social Media, via de bekende kanalen; eigen

website,  Facebook, Linkedin etc. Tevens blijven we actief in het maken en
versturen van de informatieve nieuwsbrief, 1x per kwartaal.

-
- Leden die opzeggen, zullen actief worden benaderd en gevraagd naar hun

motief.

- We blijven in 2022 ons netwerk verder verstevigen c.q. uitbreiden door het
organiseren van minimaal één ontmoeting met lokale Spaanse of
buitenlandse ondernemers.

3. Activiteiten voor de leden in 2022

Onze economische/business, culturele en sociale doelstellingen vormen de kapstok
voor de aard van de te plannen activiteiten. Iedere activiteit wordt georganiseerd
door het bestuur waarbij een bestuurslid de verantwoordelijkheid zal nemen om de
activiteit in goede orde te laten verlopen. Hiervoor zal het bestuurslid leden
benaderen die in kleine commissies zorgen voor de uitwerking en organisatie.

Door onvoorziene omstandigheden, bijv een nieuwe lockdown door Covid19,
kunnen er gedurende het jaar wijzigingen ontstaan in de programmering.

Iedere 1ste donderdag van de maand wordt er een informele netwerkborrel
georganiseerd. Het streven is om voorafgaand aan de borrel een
actueel/interessant onderwerp te presenteren. Dit kan een workshop
leden-voor-leden zijn of een andere presentatie.

MAAND ACTIVITEIT DOELSTELLI
NG

TOELICHTING Wie

JANUARI 14 januari: ALV Algemeen Is nog onderdeel van
jaarprogramma 2021

Suzan/
Gert



Nieuwjaarsdiner Sociaal Uitgesteld ivm Covid

FEBRUARI 3 februari: Borrel Sociaal Marja

6 Februari: Bomen
planten

Sociaal Het planten van
bomen in de natuur,
Sven Kallen van Life
Terra / winnaar
ondernemersprijs ‘20

Suzan

MAART 3 maart:
leden-voor-leden
workshop en borrel

Sociaal/
Business

Joris van der Heijden,
accounting

Gert

Netwerk/
speeddating

Business I.s.m. de Buss. Club
Costa Blanca, om
elkaar (nog) beter te
leren kennen.

Marja/
Suzan

APRIL 7 april: borrel met
vooraf
bedrijfsbezoek/
presentatie

Sociaal/
Business

QuironSalud Roberto
/ Marja

Koningsdag Sociaal
Cultureel

Paul

MEI 5 mei:
leden-voor-leden
workshop en borrel

Sociaal/
Business

Richard van de Blom,
Social Selling
-LinkedIn

Gert

Informatie
bijeenkomst over
procedures waar
Nederlanders in
het buitenland mee
te maken krijgen

B.v. verkrijgen van
paspoorten voor
NLers en hun
kinderen in het
buitenland;
studerende kinderen
in NL; erfrecht

Paul

JUNI 2 juni: borrel Sociaal Marja

9 juni: Nationale
Business Meeting

Business Madrid Ronald

Summer Dinner Sociaal Marja

JULI /
AUGUSTUS

Zomerreces

SEPTEMBER 1 september:
borrel

Sociaal Marja

Bedrijfspresentatie Business Yource, WiWow,
ForwardKeys

Kristien
/ Suzan



OKTOBER 6 oktober: borrel
en workshop
leden-voor-leden

Sociaal/
Business

tbd Gert

Spel- en sport
activiteiten

Sociaal
Cultureel

Roberto

NOVEMBER 3 november: borrel Sociaal Marja

Ontmoeting met
een andere
Business Club(s) in
Valencia

Business Daches,
https://daches.org/
Franse KvK

Suzan

DECEMBER 1 december: borrel
en workshop
leden-voor-leden

Sociaal/
Business

tbd Gert

Sinterklaas Sociaal
Cultureel

Roberto

JANUARI 2023 ALV Algemeen Slotbijeenkomst van
Jaarprogramma 2022

Suzan


