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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

1.1  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- De heer J. Theewis, bestuurslid

- De heer O. Laurensse, bestuurslid

Onder het verplichte pakket wordt verstaan:

Blijkens de akte d.d. 20-11-2003 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Coöperatie Medel U.A. per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 11057428.

De Coöperatie heeft als doelstelling om voor haar leden, die allen gevestigd zijn op het bedrijventerrein

Medel, te voorzien in het beheer van het bedrijventerrein Medel in de vorm van parkmanagement.

Ieder lid is daarbij verplicht het basispakket door de Coöperatie aangeboden af te nemen.

4. Management van de beheerorganisatie.

3. Bedrijfsbewegwijzering;

2. Terreinbeveiliging van het openbare gebied;

1. Het beheer en onderhoud van het openbare gebied;

- De heer H. van der Scheer, waarnemend Voorzitter

- De heer G. de Wildt, bestuurslid

- De heer J. Schenning, Penningmeester

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

- Mevr. A. Loos, Secretaris

 - 3 -



Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

1.2  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 553.948 100,0% 507.537 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 503.714 90,9% 428.167 84,4%

Bruto bedrijfsresultaat 50.234 9,1% 79.370 15,6%

Afschrijvingen beveiliging, bewegwijzering 46.048 8,3% 47.305 9,3%

Afschrijvingen glasvezelnet 30.683 5,5% 36.750 7,2%

Heffingen 267 0,1% 1.406 0,3%

Sponsoring 25 0,0% - 0,0%

Communicatiekosten 398 0,1% 288 0,1%

Kantoorkosten 14.967 2,7% 12.274 2,4%

Bestuurskosten 861 0,2% 2.421 0,5%

Studies 13.153 2,4% 1.017 0,2%

Som der kosten 106.402 19,3% 101.461 20,0%

Bedrijfsresultaat -56.168 -10,2% -22.091 -4,4%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 659 0,1% 2.256 0,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten -174 0,0% -160 0,0%

Som der financiële baten en lasten 485 0,1% 2.096 0,4%

Resultaat voor belastingen -55.683 -10,1% -19.995 -4,0%

Belastingen - 0,0% - 0,0%

Aandeel in het resultaat van deelnemingen 27.713 5,0% 50.890 10,0%

Resultaat na belastingen -27.970 -5,1% 30.895 6,0%

2021 2020

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

1.2  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Omzet 46.411

Daling van:
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.257

Afschrijvingen materiële vaste activa 6.067

Huisvestingskosten 1.139

Bestuurskosten 1.560

56.434

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.597

Aandeel in het resultaat van deelnemingen 23.177

Stijging van:
Inkoopwaarde van de omzet 75.547

Sponsoring 25

Communicatiekosten 110

Kantoorkosten 2.693

Studies 12.136

Rentelasten en soortgelijke kosten 14

115.299

Daling resultaat 58.865

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 58.865. De ontwikkeling van het resultaat 2021

ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

1.3  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 49.155 27.233

Liquide middelen 724.864 454.090

Totaal vlottende activa 774.019 481.323

Af: kortlopende schulden 45.393 52.002

Werkkapitaal 728.626 429.321

Vastgelegd op lange termijn:

MVA beveiliging, bewegwijzering 190.041 235.199

MVA Glasvezelnet 238.654 250.956

Financiële vaste activa 226.953 199.240

655.648 685.395

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 1.384.274 1.114.716

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 1.384.274 1.114.716

1.384.274 1.114.716

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 202031 december 2021
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

1.4  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2021

€ €

Resultaat -27.970

-27.970

Af:
Deelnemingsvrijstelling 27.713

Investeringsaftrek 5.396

33.109

Belastbaar bedrag 2021 -61.079

Overzicht verrekenbare verliezen

Saldo verlies Verrekend Resteert Te verrekenen 

tot boekjaar

€ € €

Verrekenbaar verlies uit 2013 216.133 14.588 201.545 2022

Verrekenbaar verlies uit 2014 222.961 - 222.961 2023

Verrekenbaar verlies uit 2015 205.441 - 205.441 2024

Verrekenbaar verlies uit 2016 132.288 - 132.288 2025

Verrekenbaar verlies uit 2017 65.558 - 65.558 2026

Verrekenbaar verlies uit 2018 32.813 - 32.813 2027

Verrekenbaar verlies uit 2019 57.977 - 57.977 2028

Verrekenbaar winst uit 2020 -14.588 -14.588 -

Verrekenbaar verlies uit 2021 61.079 - 61.079 2030
979.662 - 979.662

Hoogachtend,

Global Accounting & Advisory B.V.

drs. P.E.M. Peerboom RA

Registeraccountant

2021

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2021 bedraagt € 0. Dit bedrag is als volgt

berekend:

Aangezien het zeer waarschijnlijk is dat deze verliezen niet kunnen worden verrekend met toekomstige

fiscale winsten wordt geen latente belastingvordering in de balans opgenomen. 

Per 31 december 2021 beschikt de vennootschap over de volgende fiscaal verrekenbare verliezen, welke tot

het daarbij vermelde boekjaar verrekenbaar zijn met toekomstige winsten.

Doordat in dit boekjaar een negatief resultaat is ontstaan van Euro 61.079,- bestaat er volgens art. 20 van

de Wet op de Vennootschapsbelasting een verrekenbaar compensabel verlies inclusief verlies voorgaande

jaren ten bedrage van Euro 1,0 mln. Het compensabel verlies op de fiscus kan worden verrekend met in de

toekomst door de Coöperatie te realiseren belastbare winsten. Vanuit voorzichtigheid is besloten om geen

vordering uit hoofde van vennootschapsbelasting op te nemen in de jaarrekening 2021.

Bij het uitbrengen van dit rapport zijn de aangiften vennootschapsbelasting ingediend tot en met 2020 en

definitief geregeld tot en met 2020.
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2.  JAARREKENING
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

2.1  Balans per 31 december 2021
(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa Beveiliging, bewegwijzering[1]

Beveiligingsinstallatie, parkeerplaats 75.840 105.902

Bewegwijzering 25.982 31.019

Inventaris 1.115 313

Parkeerplaats 87.104 97.965

190.041 235.199

Materiële vaste activa Glasvezelnet [2]

Glasvezelnetwerk, 155.434 162.202

Aansluiting glasnet leden 71.634 73.890

Aansluiting Glasvezelnet 11.586 14.864

238.654 250.956

Financiële vaste activa 
Andere deelnemingen [3] 151.953 124.240

Langlopende leningen [4] 75.000 75.000

226.953 199.240

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren [5] 44.240 -

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen
[6]

4.915 17.854

Overlopende activa [7] - 9.379

49.155 27.233

Liquide middelen [8] 724.864 454.090

Totaal activazijde 1.429.667 1.166.718

31 december 2021 31 december 2020
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

2.1  Balans per 31 december 2021
(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves [9] -2.515.332 -2.546.227

Resultaat boekjaar -27.970 30.895

Inleggelden [10] 3.927.576 3.630.048

1.384.274 1.114.716

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren [11] 44.618 52.002

Overlopende passiva [12] 775 -

45.393 52.002

Totaal passivazijde 1.429.667 1.166.718

31 december 2021 31 december 2020
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

2.2  Winst- en verliesrekening over 2021

€ € € €

Netto-omzet [13] 553.948 507.537

Inkoopwaarde van de omzet-verleende 

diensten
[14]

408.196 320.254

Kosten van uitbesteed werk-inhuur 

derden
[15]

95.518 107.913

503.714 428.167

Bruto bedrijfsresultaat 50.234 79.370

Afschrijvingen materiële vaste activa 

beveiliging, bewegwijzering, 

parkeerplaats

[16]

46.048 47.305

Afschrijvingen materiële vaste activa 

glasvezelnetwerk
[17]

30.683 36.750

Heffingen [18] 267 1.406

Sponsoring [19] 25 -

Communicatiekosten [20] 398 288

Kantoorkosten [21] 14.967 12.274

Bestuurskosten [22] 861 2.421

Studies [23] 13.153 1.017

Som der beheerskosten 106.402 101.461

Bedrijfsresultaat -56.168 -22.091

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [24] 659 2.256

Rentelasten en soortgelijke kosten [25] -174 -160

Som der financiële baten en lasten 485 2.096

Resultaat voor belastingen -55.683 -19.995

Belastingen - -

Aandeel in het resultaat van 

deelnemingen
[26]

27.713 50.890

Resultaat na belastingen -27.970 30.895

2021 2020
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

2.3  Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -56.168 -22.091

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen [16] 76.731 84.055

76.731 84.055

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen [5] -21.922 109.233

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen)
[11]

-6.609 15.294

-28.531 124.527

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -7.968 186.491

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [24] 659 2.256

Rentelasten en soortgelijke kosten [25] -174 -160

485 2.096

Kasstroom uit operationele activiteiten -7.483 188.587

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa [1] -890 -72.484

Investeringen in materiële vaste activa [2] -18.380 -23.101

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -19.270 -95.585

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie kapitaal [10] 297.528 86.422

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 297.528 86.422

Mutatie geldmiddelen 270.775 179.424

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 454.089 274.666

Mutatie geldmiddelen 270.775 179.424

Stand per 31 december 724.864 454.090

2021 2020
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Coöperatie Medel U.A., statutair gevestigd te Tiel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 11057428.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Coöperatie Medel U.A. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

De activiteiten van Coöperatie Medel U.A., statutair gevestigd te Tiel, bestaan voornamelijk uit:

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zandweg 2 te Zoelmond.

- beheer van het bedrijventerrein Medel;

- beveiliging van het openbare gebied van het bedrijventerrein Medel.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Inleggelden

De inleggelden worden verkregen van de leden bij aankoop gronden. Deze bedragen in 2021 Euro 3,50 per m2.

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Kosten 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Belastingen

Resultaat deelnemingen (gewaardeerd op netto-vermogenswaarde)

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het

actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur /

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande

boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van

wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande

jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan de

vennootschap wordt toegerekend.
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa beveiligingsinstallatie en bewegwijzering  [1]

Het verloop van de Materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Beveiligingsins

tallatie

Bewegwijze-

ring

Inventaris Parkeerplaats

€ € € €

Aanschafwaarde 885.566 136.740 790 108.606

Cumulatieve afschrijvingen -779.662 -105.721 -477 -10.641

Boekwaarde per 1 januari 105.904 31.019 313 97.965

Investeringen - - 890 -

Afschrijvingen -30.064 -5.037 -88 -10.861

Mutaties 2021 -30.064 -5.037 802 -10.861

Aanschafwaarde 885.566 136.740 1.680 108.606

Cumulatieve afschrijvingen -809.726 -110.758 -565 -21.502

Boekwaarde per 31 december 75.840 25.982 1.115 87.104

Beveiligingsinstallatie 10 %

Bewegwijzering 10 %

Inventaris 10 %

Parkeerplaats 10 %

Afschrijvingspercentages:
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

2.5  Toelichting op de balans

Materiële vaste activa glasvezelnetwerk  [2]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Glasvezel 

netwerk

Aansluiting 

Glasvezel 

netwerk leden

Aansluiting 

Glasvezel 

netwerk

€ € €

Aanschafwaarde 198.761 95.825 298.169

Cumulatieve afschrijvingen -35.601 -32.270 -272.969

Boekwaarde per 1 januari 163.160 63.555 25.200

Investeringen - 18.380 -

Afschrijvingen -7.726 -10.301 -13.614

Mutaties 2021 -7.726 8.079 -13.614

Aanschafwaarde 198.761 114.205 298.169

Cumulatieve afschrijvingen -43.327 -42.571 -286.583

Boekwaarde per 31 december 155.434 71.634 11.586

Glasvezelnetwerk 3 %

Aansluiting glasnet leden 10 %

Aansluiting glasvezelnet 10 %

Afschrijvingspercentages:
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

2.5  Toelichting op de balans

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen  [3]

De belangen van de vennootschap in andere maatschappijen zijn als volgt verdeeld:

Naam Vestigings-

plaats

Aandeel in 

kapitaal

Eigen 

vermogen 

conform laatst 

vastgestelde 

jaarrekening

Resultaat 

conform laatst 

vastgestelde 

jaarrekening

% € €

Deelneming Glasnet Tiel B.V. Tiel 50               301.204 96.281

Certificaten Logistieke Hotspot Rivierenland B.V.Tiel

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Andere deelnemingen

Deelneming Glasnet Tiel B.V. 150.603 122.890

Certificaten Logistieke Hotspot Rivierenland B.V. 1.350 1.350

151.953 124.240

Deelneming Glasnet Tiel B.V.
Boekwaarde per 1 januari 122.890 72.000

Aandeel in het resultaat 27.713 50.890

Boekwaarde per 31 december 150.603 122.890

Certificaten Logistieke Hotspot Rivierenland B.V.

Boekwaarde per 31 december 1.350 1.350

Langlopende leningen  [4]

Lening Glasnet B.V. 75.000 75.000

Lening Glasnet B.V.

Stand per 31 december 75.000 75.000

Het rentepercentage van de lening bedraagt 3%. Aflossing vindt voor het eerst plaats op 31 december

2022 in 3 jaarlijkse termijnen.

Het vermogen en het resultaat van de deelneming Glasnet B.V. is verkregen op basis van voorlopige cijfers.
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2.5  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelsdebiteuren  [5]

Debiteuren 44.240 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen  [6]

Omzetbelasting 4.915 17.854

Omzetbelasting
Omzetbelasting - 17.854

Omzetbelasting laatste periode 4.880 -

Omzetbelasting suppletie 35 -

4.915 17.854

Overlopende activa  [7]

Overlopende activa - 9.379

Liquide middelen  [8]

Rekening-courant bank 665.322 394.554

Bedrijfsspaarrekening 59.542 59.536

724.864 454.090

De saldo op de spaarrekening is vrij opneembaar, het rentepercentage bedraagt 0,0 %.

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2021 2020

€ €

Overige reserves  [9]

Stand per 1 januari -2.546.227 -2.501.491

Resultaat vorige periode 30.895 -44.736

Stand per 31 december -2.515.332 -2.546.227

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

Inleggelden  [10]

Inleggelden 3.927.576 3.630.048

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelscrediteuren  [11]

Crediteuren 44.618 52.002

Overlopende passiva  [12]

Overlopende passiva 775 -

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Vaststellingsovereenkomst

Na aanbesteding heeft Flora Nova het werk gegund gekregen voor een periode van 6 jaar.

Voor 2020 tot 2026 worden twee nieuwe vaststellingsovereenkomsten gesloten tussen Coöperatie en gemeente Tiel

en tussen Coöperatie en gemeente Neder Betuwe.

De directie stelt aan de ledenvergadering voor het resultaat over het boekjaar 2021 ten bedrage van € -27.970

geheel ten laste van de overige reserves te brengen en over 2021 geen dividend uit te keren.

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.

De inleggelden worden verkregen van de leden bij aankoop gronden. Deze bedragen in 2021 Euro 3,50 per m2. Met

de fiscus is afgesproken dat de inleggelden worden beschouwd als kapitaal en niet als bijdrage.

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Netto-omzet  [13]

Opbrengst jaarlijkse bijdrage 425.573 399.141

Omzet verhuur 13.500 13.500

Gemeentelijke bijdrage beheer en onderhoud 114.875 93.396

Overige opbrengsten - 1.500

553.948 507.537

De omzet bestaat uit de bijdragen van de leden ten bedrage van Euro 0,37 per m2, zoals vastgesteld op de 

ledenvergadering van mei 2016. De bijdrage is in 2021 met € 0,01 gestegen t.o.v. 2020.

De bijdragen van de gemeente aan het beheer en onderhoud wordt in de opbrengsten meegenomen en niet

gesaldeerd met de post groenvoorziening.

Inkoopwaarde van de omzet  [14]

Beveiliging 135.860 161.135

Onderhoud bewegwijzering 10.831 9.077

Onderhoud openbare ruimte 259.334 147.365

Electra slagboominstallaties 2.171 2.677

408.196 320.254

Kosten van uitbesteed werk/inhuur derden  [15]

Kosten parkmanager 34.892 56.364

Kosten office manager 12.210 10.425

Kosten controller/administrateur 22.216 21.703

Kosten coördinatie sbbt 26.200 19.421

95.518 107.913

De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 9,1% gestegen.

De Coöperatie heeft geen medewerkers in loondienst. De voor het functioneren van de Coöperatie

noodzakelijke werkzaamheden worden verricht door derden.
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa  [16]

Kosten van beveiligingsinstallatie 30.063 32.122

Kosten van bewegwijzering 5.037 5.029

Kosten van inventaris 87 78

Kosten parkeerplaats 10.861 10.076

46.048 47.305

Afschrijvingen materiële vaste activa  [17]

Kosten aansluiting glasnet leden 11.502 9.633

Kosten glasvezelnet 13.012 20.948

Kosten glasvezelnetwerk 6.169 6.169

30.683 36.750

Heffingen  [18]

Heffingen 267 1.406

Sponsoring  [19]

Reclame- en advertentiekosten 25 -

Communicatiekosten  [20]

Communicatiekosten 398 288

Kantoorkosten  [21]

Portokosten 225 194

Telecommunicatie 614 100

Accountantskosten 2.400 2.750

Verzekeringen 920 -

Contributies en abonnementen 6.768 7.868

Vakliteratuur 2.560 1.257

Huur kantoorinventaris 1.480 105

14.967 12.274

De jaarcontributie aan OCT bedroeg Euro 6.300,-. Voor accountantskosten is Euro 2.800,- als transitorische

post opgenomen. 
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Bestuurskosten  [22]

Bestuurskosten 861 2.421

Studies  [23]

Studies 13.153 1.017

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  [24]

Rentebate lening Glasnet Tiel B.V. 659 2.256

Rentelasten en soortgelijke kosten  [25]

Bankkosten en provisie 174 160

Aandeel in het resultaat van deelnemingen  [26]

Resultaat deelneming glasnet 27.713 50.890

In de bestuurskosten is Euro 553,- aan afscheidscadeaus bestuursleden opgenomen. 

De kosten voor studies heeft betrekking op kosten van marktonderzoek (50%) betreffende de toekomst

van Glasnet Tiel.
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3.  Overige gegevens

3.1  Verklaring

3.2  Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Ter vaststelling wordt conform art. 14 lid 1 van de statuten de jaarrekening voorgelegd aan de

ledenvergadering.

Voorgesteld wordt aan de algemene ledenvergadering het resultaat van dit boekjaar ten laste te brengen

van het eigen vermogen.

Hiervoor wordt verwezen naar de onder 3.3 opgenomen controleverklaring.
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3.3  Controleverklaring

Coöperatie Medel U.A.

het bestuur

Zandweg 2

4111 LH  Zoelmond

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en

verliesrekening over 2021 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Coöperatie Medel U.A. op 31 december 2021 en van het resultaat

over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: met de

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van

Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen

bevat. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Coöperatie Medel U.A. zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en

beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons

oordeel.

B. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij

de jaarrekening. 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die

bestaat uit: de overige gegevens.

A. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2021

De basis van ons oordeel
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende

afwijkingen op ons oordeel.

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de

entiteit.

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de

jaarrekening staan.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige

interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne

beheersing.

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als

beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Hilversum, 2 augustus 2022

Global Accounting & Advisory B.V.

drs. P.E.M. Peerboom RA

Registeraccountant

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar

continuïteit niet langer kan handhaven

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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4.1  Specificatie kapitaal 

€ € € €

Kapitaal 

Stand per 1 januari 3.630.048 3.543.626

3.630.048 3.543.626

Bij: Storting inleggelden
Storting inleg 297.528 86.422

297.528 86.422

Kapitaal per 31 december 3.927.576 3.630.048

20202021
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Jaarverslag Coöperatie Medel U.A. over boekjaar 2021 
 
 
In het boekjaar 2021 zijn de volgende punten aan de orde gekomen: 
 
 
Medel 2 
 
 
Verwacht wordt dat in 2022 de Raad van State uitspraak zal doen over Medel 
afronding. 
Bij een positief besluit kan direct met verkoop worden begonnen via een tender. 
Voor de grote kavels is 3 maal zoveel vraag dan aanbod. De totale verkoop zal in 
2022/2023 geschieden  De minimale grootte per kavel zal 3 ha zijn. De helft van het 
gebied zal zijn voor grote kavels en de andere helft voor kleine kavels. 
Voor de kleine kavels zal extra aandacht voor de vestiging van lokale ondernemers. 
De bijdrage voor Coöperatie Medel bij aankoop gronden is nu € 3.50 / m2. Over de 
hoogte van deze bijdrage; de noodzaak tot aanpassing / indexatie zijn een aantal 
gesprekken gevoerd met het Industrieschap. 
Voorstel om de bijdrage voor CM te verhogen van € 3.50 naar € 5.00 per m2. zal 
medio juli 2022 middels een voorstel aan het Bestuur van het Industrieschap Medel 
kunnen worden bekrachtigd 
Het plan om op Medel 2 een zonnepark aan te leggen op het deel dat vanwege 
archeologische vondsten niet bebouwd mag worden is door Tennet afgewezen. Het 
netwerk is daar voorshands niet op berekend. 
De verwachting is dat de uitbreiding van het netwerk pas in 2028/2029 zal kunnen 
worden gerealiseerd. 
 
 
Industrieschap 
 
Het Industrieschap heeft het verzoek gedaan om de overheveling van een aantal 
taken/budgetten van Industrieschap Medel naar Coöperatie Medel voor de toekomst 
vast te leggen en op te nemen in een overeenkomst, dit incl. o.a. de afspraak van € 
3,50 per m2 en indexering, overname parkeerplaats (2017-2018), glasvezelnetwerk, 
aanleg loze leidingen Medel II en eigendom vaststelling, alsmede het groenbeheer 
van het openbaar gebied, die door de CM op het kwaliteitsniveau A zal worden 
onderhouden middels een Vaststellingsovereenkomst met de gemeente Tiel. 
 
 
Beheer en onderhoud groenvoorziening 
 
Met de gemeente zijn er afspraken over de tekortkomingen die zijn ontstaan door het 
verschil in het GIS systeem dat gebruikt is voor het contract met Flora Nova. 
Hierdoor heeft Flora Nova extra kosten moeten maken. Ook zijn uren die de CM 
extra heeft moeten maken ingebracht voor een extra vergoeding van de gemeente 
Tiel. Het contract is vanwege deze constructie aangevuld met een deelopdracht (A-
niveau) van € 155.000, -- excl. btw De kosten zijn ook opgenomen in de 
meerjarenbegroting. De totale contractduur bedraagt 6 jaar (eindigt eind 2025). 
Uiteraard worden er tussentijdse evaluaties ingepland. Er is met gemeente Tiel ook 



overeenstemming bereikt over een extra  financiële vergoeding voor gemaakte 
kosten door de aannemer en de CM. Over een periode van 5 jaar (2021-2025) wordt 
er jaarlijks voor deze extra kosten van € 9000,-- *)door de gemeente Tiel naar 
Coöperatie Medel overgemaakt. Dit naast de al lopende financiële afspraken. Voor 
deze afspraak is al ruime tijd geleden een DVO opgesteld en afgeleverd bij de 
gemeente. 
*) totaal extra gemaakte kosten zijn dus € 45.000,- 
 
De trottoirgoten worden door de gemeente niet tijdig en niet goed onderhouden. Er 
komt van de gemeente geen antwoord hoe dit opgelost kan worden door de AVRI. 
Benadrukt wordt dat dit niet kan omdat Medel het A-niveau heeft voor het beheer en 
onderhoud en door deze ontbrekende acties terugvalt op een lager niveau. Dat is 
onacceptabel. Daarnaast wordt Flora Nova erop aangesproken terwijl dit 
werkzaamheden zijn waar zij geen opdracht voor hebben.  
 
 
Jaarlijkse bijdrage 
 
Nota jaarlijkse bijdrage parkmanagement werd in het verleden pas toegestuurd zodra 
kavel bebouwd was. Doordat de bouwplichttermijn is komen te vervallen besluit het 
bestuur om de datum akte van levering voortaan aan te houden. Dit omdat niet is te 
voorzien hoelang het duurt voordat de kavel bebouwd wordt. Dit is toegestaan omdat 
het in de koopovereenkomst is vastgelegd. De eerdere keuze was een coulance 
regeling van het bestuur van Coöperatie Medel . Toen dat besluit werd genomen was 
aan de voorkant duidelijk dat er binnen 12 maanden werd gebouwd. Doordat de 
bouwplicht is komen te vervallen is de termijn waarop bebouwd wordt niet te 
voorzien. De beëindiging coulance regeling gaat in met ingang van 1-1-2022. Aan 
elke koper wordt, vanaf 1-1-2022, op basis datum akte van levering de jaarlijkse 
bijdrage parkmanagement gefactureerd. 
 
 
Beveiliging 
 
Vanuit SBBT is het voorstel gekomen om de beveiliging aan te passen. Het is de 
bedoeling met minder geld de beveiliging op peil te houden. Gedacht wordt om de 
surveillancerondes te laten vervallen. Er worden weinig tot geen inbraken en 
calamiteiten meer gemeld hetgeen SBBT heeft doen besluiten met de collectieve 
beveiliging eind 2022 te stoppen. Hiertoe zal nog wel extra onderzoek worden 
gedaan welke effecten dit kan hebben voor Medel en daarmee ook voor de bedrijven 
Het rondrijden van de auto’s biedt nu voordeel voor de ondernemers bij de 
sluitrondes. Bij het wegvallen van de surveillanceronde wordt verwacht dat de kosten 
voor de ondernemers stijgen. Als SBBT dit besluit neemt dan betekent dit naar alle 
waarschijnlijkheid automatisch dat zij minder geld zullen ontvangen vanuit de 
reclamebelasting en kan die bijdrage voor de SBBT lager uitpakken en eventueel die 
van Coöperatie Medel naar beneden toe bijgesteld worden. Het bestuur Coöperatie 
ziet vooralsnog geen enkele aanleiding tot bezuiniging en ziet graag goed 
onderbouwd waarom dat wel zou moeten. Bestuur vindt, en denkt dat de leden dat 
ook vinden, dat beveiliging de meeste belangrijk pijler is van het parkmanagement.  
 
 



Parkeerplaats 
 
De parkeerplaats is in 2020 in gebruik genomen. Voor de parkeerplaats is een akte 
van kwalitatieve verplichting met het industrieschap opgesteld en tevens een akte 
van kwalitatieve verplichting en opstalrecht met gemeente voor de daarop zich 
bevindende toilet-unit  
Kwalitatieve verplichting houdt in dat de gemeente eigenaar van de grond blijft maar 
duldt dat de Coöperatie dit gebruikt. Omdat bij eventuele verkoop van de grond het 
eigendom van de toiletunit door natrekking ook verkocht kan worden, is een 
opstalrecht door de Coöperatie bedongen, zodat deze in alle gevallen eigendom blijft 
van de Coöperatie. 
Beide akten zijn in mei 2022 notarieel verleden. 



2 juli 2021

VERSLAG
VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

verslag ALV 2 juli 2021

AL WAT AAN DE ORDE IS GEKOMEN TIJDENS DE VERGADERING WORDT IN 

HET BLAUW WEERGEGEVEN IN DEZE PRESENTATIE .



1. Open ing

2. Medede l ingen,  in - en/o f  nagekomen s tukken 

3 . Afhande l ing  jaarvergader ing  7  ok tober  2020 (geen vers lag  we l  vas tges te lde  s tukken)

4. Jaar rekening en jaarvers lag 2020

5. Meer ja renbegro t ing  t /m 2027

6. Beheer  & Onderhoud

7. OCT & OCT Ac tuee l

8 . SBBT en de te r re inbeve i l ig ing  op Bedr i j venpark  Mede l

9 . Glasnet  Tie l

10. Log is t ic  Va l ley Riv ie ren land & Ontwikke l ing  Campus

11. Dag van de techn iek

12. Reg iona le  Energ ie  St ra teg ie

13. Nieuws van Bedr i j venpark  Mede l

14. S lu i t ing  vergader ing

15. Star t  OCT-zomerborre l

AGENDA 

ALV: WORDT ONGEWIJZIGD VASTGESTELD

verslag ALV 2 juli 2021



• MEDEDELINGEN, IN- EN/OF NAGEKOMEN STUKKEN; 

ALV: GEEN BIJZONDERHEDEN

verslag ALV 2 juli 2021



VERSLAG 7 OKTOBER 2020

ALV: WORDT VOOR KENNISGEVING AANGENOMEN

Er is geen verslag gemaakt van de algemene ledenvergadering 
omdat we niet bij elkaar zijn geweest. De vergadering heeft 
schriftelijk plaatsgevonden. De opmerkingen die zijn ontvangen 
zijn aan alle leden gemaild met de daarbij gegeven antwoorden. 
Dit is gemaild aan alle leden en staat ook op 
www.cooperatiemedel.nl

verslag ALV 2 juli 2021



REACTIE OP VERGADERSTUKKEN 7 OKTOBER 2020

ALV: WORDT ONGEWIJZIGD VASTGESTELD

De vergaderstukken en de te nemen besluiten zijn hiermee definitief vastgesteld. Vergaderstukken inzien kan via 
deze link 20201007-vrgaderstukken Algemene Ledenvergadering Cooperatie Medel
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https://cooperatiemedel.nl/wp-content/uploads/20201007-vergaderstukken-Algemene-Ledenvergadering-Cooperatie-Medel.pdf


JAARREKENING EN JAARVERSLAG 2020

ALV: WORDT VASTGESTELD

Er wordt door Jeroen Schenning een toelichting 

gegeven. Er zijn geen vragen vanuit de leden
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MEERJARENBEGROTING 2021-2027

ALV: WORDT VASTGESTELD

 Toelichting op de meerjarenbegroting en vaststelling  door Jeroen 

Schenning

 Extra opgemerkt dat zoals alle voorgaande jaren de jaarlijkse 

bijdrage wordt opgehoogd met 0,01 euro. Voor 2022 bedraagt de 

jaarlijkse bijdrage € 0,38 per m2

 Er zijn geen vragen vanuit de leden.
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BEHEER & ONDERHOUD
Marcel van den Berg
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 Flora Nova verzorgt sinds 2 jaar het groenbeheer op Bedrijvenpark 

Medel op het door de leden bepaalde niveau.

 Maandelijks vindt er overleg plaats

 Jaarlijks wordt er een schouw uitgevoerd waar alle partijen bij 

worden betrokken, zoals Waterschap, Gemeente Tiel en Avri om 

met elkaar de punten te bespreken.

 Vorig jaar zijn al enkele bosplantsoenen uitgedund, komend jaar 

volgt de rest.

 Spreker geeft aan dat er veel wilde ganzen zijn en vraagt naar een 

oplossing.

TOELICHTING BEHEER EN ONDERHOUD
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TOELICHTING OCT ACTUEEL

verslag 

ALV 2 juli 2021

Marcel van den Berg



 Door OCT worden tal van activiteiten georganiseerd. Vanwege Corona 
zijn helaas een aantal inspirerende bijeenkomsten uitgevallen. Vandaag 
is er aansluitend een gezell ige Zomerborrel.

 Alle ondernemers die op Medel een kavel hebben gekocht zijn 
automatisch l id van OCT en worden uitgenodigd voor alle OCT 
bijeenkomsten. Coöperatie Medel heeft een collectief l idmaatschap met 
OCT.

 Huurders op Bedrijvenpark Medel zi jn ook van harte welkom en kunnen 
het l idmaatschap aangaan voor 100 euro per jaar geli jk aan de 
ondernemers die gevestigd zijn op Kellen, Latenstein en Westroijen.
In fo :  www.ondernemer scooperat iet ie l .n l

 De jaarplanning van OCT staat op hun website. 

TOELICHTING OCT ACTUEEL
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http://www.ondernemerscooperatietiel.nl/
https://ondernemerscooperatietiel.nl/agenda/


TOELICHTING DOOR MARCEL VAN DEN BERG

Blik op de toekomst….

verslag ALV 2 juli 2021



 SBBT zorgt voor de collectieve beveiliging op Medel en de  

bedrijventerreinen Kellen, Latenstein en Westroijen door:

▪ Vaste beeldcamera’s, 

▪ Dome camera’s (360 graden)

▪ ANPR camera’s

 Beelden worden op de 7e dag overschreven.

 Elke dag rijdt er een surveillance wagen op de terreinen tussen 

21.00 uur en 06.00 uur. De surveillant heeft een rechtstreekse 

verbinding met de politie.

 Er zijn weinig incidenten gemeld.

TOELICHTING
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 Spreker  merkt  op  dat  b i j  hen  vee l  koper  i s  ges to len ,  vanaf  het  dak  en  u i t  het  pand .  De  d ieven  

hadden b l i j kbaar  vo ldoende t i j d  om d i t  a l l emaal  te  kunnen doen.  Bee lden  z i jn  ve i l i ggeste ld  e r  i s  

meld ing  gemaakt  b i j  de  po l i t ie  maar  e r  i s  n iets  mee gedaan.  Heef t  h ie rdoor  een  negat ieve  

er var ing  met  de  po l i t ie  en  v raagt  z i c h  a f  wat  beve i l i g ing  dan voor  nut  heef t .  Marce l  geef t  aan  dat  

SBBT  de  bee lden  overdraagt  aan  de  po l i t ie  en  d ie  gaat  daar  dan  mee aan de  s lag

 Spreker  heef t  deze l fde  er var ing  met  de  po l i t ie .  H i j  v raagt  ook  aandac ht  voor  een  “ lek  in  de  

beve i l i g ing”  v ia  de  ac hterkant  van  z i jn  pand  en  v raagt  Coöperat ie  Medel  d i t  te  onder zoeken.  

Voor z i t te r  geef t  aan  dat  Coöperat ie  Medel  n iet  degene i s  d ie  met  de  po l i t ie  in  gesprek  gaat  over  

inc identen  op  het  te r re in  van  de  ondernemer.  Daar  waar  mogel i jk  wordt  zeker  ac t ie  ondernomen 

maar  de  ondernemer  i s  ze l f  verantwoorde l i j khe id  voor  z i jn  te r re inbeve i l i g ing .  SBBT  rege l t  de  

beve i l i g ing  van  het  openbaar  geb ied .  E r  i s  in tens ie f  over leg  tussen  SBBT,  po l i t ie ,  gemeente ,  

brandweer,  etc .  en  dan komen deze  zaken ook  aan de  o rde .  Onvrede  wordt  ook  met  e lkaar  

gedee ld .  SBBT  kan h ie r in  n iet  s tu ren  a l leen  melden .  Po l i t i e  hanteer t  haar  e igen  pr io r i te i ten l i j s t .

 Meerdere  spreker s  v ragen o f  de  po l i t i e  kan  la ten  z ien  wat  ze  doen met  de  meld ingen d ie  z i j  

ontvangen.  De  er var ing  i s  dat  e r  noo i t  i ets  te ruggekoppeld  wordt .  Geadv iseerd  wordt  d i t  punt  

mee te  nemen naar  de  gemeente ,  het  b i j  de  burgemeester  onder  de  aandac ht  te  b rengen zodat  

d i t  gedee ld  kan worden met  Ve i l i ghe ids reg io .  Marce l  zeg t  toe  dat  d i t  bet rokken wordt  b i j  een  

gesprek  met  de  gemeente .  Voor z i t te r  v indt  we l  dat  de  ver wac ht ingen n iet  te  hoog  moeten z i jn  

omdat  e r  de  po l i t i e  te  maken heef t  met  onderbezet t ing .  Spreker  opper t  d i t  a l s  onder werp  te  

gebru iken  voor  het  Ve i l i ghe idsontb i j t .

REACTIE LEDEN 
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TOELICHTING DOOR JEROEN SCHENNING

Stand van zaken
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 Glasnet  T ie l  bestaat  s inds 2012 en is  een g lasvezelnetwerk Van,  Voor  en Door  
ondernemers.  

 Glasnet  T ie l  is  een jo int  venture van Coöperat ie  Medel  en OCT.

 Resul taat  is  posi t ief  en jaar l i jks l icht  groeiend,  u i tbre id ing Medel  en nieuwe klanten 
vanaf  de andere bedr i jventerre inen zal  dat  verder  laten st i jgen.  E lke e igenaar  van een 
pand op Medel   kr i jgt  1  grat is  aanslu i t ing tot  in  de meterkast .  Met  een VVE /  huurders 
kunnen separate afspraken worden gemaakt .  Op heel  Medel  is  g lasvezel  beschikbaar.

 Glasnet  T ie l  st reef t  naar  een minimaal  winstniveau om aan de verpl icht ingen te  kunnen 
voldoen en de cont inuï te i t  te  kunnen waarborgen .  Niet  meer dan dat !

 Vanwege de marktontwikkel ingen heef t  Glasnet  T ie l  onderzoek gedaan naar  haar  
toekomstperspect ief  a ls  k le ine speler  in  g lasvezel land.  Ui tkomst  van het  onderzoek is  
dat  wi j  “goud in  handen hebben.  

 De ambit ie  is  verder  te  groeien” .  Er  wordt  gezocht  naar  mogel i jkheden de 
dienstver lening verder  u i t  te  bre iden c .q .  te  verbeteren.

STAND VAN ZAKEN GLASNET TIEL
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LOGISTIC VALLEY RIVIERENLAND

Angelique Loos

DE PROJECTEN

Arbeidsmarkt en scholing:
• HR-Café 
• Dag van de Logistiek
• Platform voor leren en werken : indelogistiekrivierenland.nl

Innovatie en Duurzaamheid
• Kansen voor logistiek over water
• Clean energy
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 Logist ic  Val ley Rivierenland is in deze regio beter bekend als Campus en is 
gevest igd in het  “Huis van de Logist iek” op Bedri jvenpark Medel .

 Er worden netwerkbi jeenkomsten georganiseerd en webinars ,  recent stond het  
webinar “ laaggeletterdheid” centraal .

 Logist iek café v indt  op 23 juni  plaats

 Op 6 jul i  is  er  een webinar over duurzaam beleid en management

 De roadshow “Dag van de logist iek” wordt  gehouden op 5 oktober .

 De eerste v i j f  leer l ingen,  medewerkers van deelnemende ondernemers,  hebben de 
opleiding afgerond die gehouden werd op de Campus.  In het  najaar 2021 star t  het  
vervolg.  Z ie ook deze si te

 Op het  platform www.indelogist iekriv ierenland.nl kunnen vacatures worden 
geplaatst .  Werkzoekenden hebben hier  ook toegang toe.  In september worden de 
ROC’s bezocht om nieuw talent  te werven.

TOELICHTING ARBEIDSMARKT EN SCHOLING:

verslag ALV 2 juli 2021

https://www.logisticsvalley.nl/nl/projecten/huis-van-de-logistieke-samenwerking
http://www.indelogistiekrivierenland.nl/


 Kansen voor logistiek over water: bedrijven worden bezocht over 

Kansen voor Water, met als doel met een groot deel van hen de 

kansen door te nemen.  Er kan ook een scan worden uitgevoerd.

Zie deze site voor meer informatie

 In de Logistic Valley Liemers Achterhoek is het project “zero 

emissie truck” gestart waar 8 ondernemers aan deelnemen. De 

uitkomsten worden gedeeld.

TOELICHTING INNOVATIE EN DUURZAAMHEID
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https://www.logisticsvalley.nl/nl/nieuws/kansen-voor-water-proef-met-container-voor-logistieke-bedrijven
https://www.logisticsvalley.nl/nl/nieuws/ze-truck-blijkt-betrouwbaar-vlot-en-economisch-verantwoord


DAG VAN DE TECHNIEK 12-03-22

Marcel van den Berg
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 Op 12 maart 2022 wordt in samen werking met VNO NCW en het 

onderwijs de Dag van de Techniek” georganiseerd.

 Er wordt ingezet op deelname van ca. 35 ondernemers die de 

kinderen en hun ouders laten zien welke mogelijkheden een 

technische beroepskeuze meebrengt.

 In de loop van de tijd worden de ondernemers uitgenodigd om deel 

te nemen.

 Locatie: Metaglas, Het Eek 5  te Tiel

TOELICHTING DAG VAN DE TECHNIEK
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REGIONALE ENERGIE STRATEGIE 1/2

 Strategie is gepubliceerd, korte toelichting te vinden op 

https://www.resrivierenland.nl/

 Zonne-energie en Windenergie eerste inzet.

 Daarna andere meer innovatieve duurzame ontwikkelingen als 

waterkracht, waterstof etc.

 Voor Rivierenland volgende doelstell ingen

▪ Opwekken uit zon en wind 0.09 TWh verdeeld over:

▪ 0.013 TWh zonnevelden

▪ 0.037 TWh zon op daken

▪ 0.040 TWh uit Wind Gemeente Tiel maximaal 3 windmolens

John Theewis
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https://www.resrivierenland.nl/


 Nieuwe Energieprojecten worden bij  voorkeur  gekoppeld aan andere 

ambities van Tiel (Omgevingsvisie) Zoals: 

▪ Dat burgers financieel mee profiteren

▪ Ruimtelijke plannen

▪ Duurzaamheid

▪ Aantrekkelijke nieuwbouw

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE 2/2

John Theewis
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 Er zijn 30 regio's aangewezen voor uitbreiding met zonnepanelen/ 
windmolens, waaronder ook het Rivierenland.

 Het gebied wordt gescand om te zien waar mogelijkheden zijn. 
Gemeente vult aan dat uit onderzoek is gebleken waar er ruimteli jke 
mogelijkheden zijn in Tiel,  Buren en Neder Betuwe. Dit is ruimteli jk 
gezien geschikt gebied maar niet persé wenselijk .

 Gemeente geeft aan dat zij  Coöperatie Medel en Industrieschap Medel 
betrekken bij  de voortgang.

 Coöperatie Medel zal dit ook samen met OCT nauwgezet volgen.

 Er zijn ook ideeën voor plaatsing op Medel I I  

TOELICHTING REGIONALE ENERGIE STRATEGIE
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N I E U WS  D O O R J O HN  T H EEWIS
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 Medel I is afgerond, alle resterende kavels zijn in 2021 verkocht.

 Voor de kavels op Medel II is er volop belangstelling. Afhankelijk 
van het besluit van de Raad van State kan bepaald worden 
wanneer het gebied  verder ontwikkeld kan worden. 

 Het voormalige pand van Arcelor Mittal wordt nu gebruikt als 
vaccinatielocatie.

 Spreker vraagt of de buitenlandse medewerkers ook gevaccineerd 
kunnen worden. Het antwoord is niet direct voorhanden maar dit 
wordt verder onderzocht. Mogelijk dat uitzendbureaus hier 
antwoord op kunnen geven. 

TOELICHTING ONTWIKKELING MEDEL 
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SLUITING VERGADERING
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http://www.denfprojecten.nl/
http://www.denfprojecten.nl/



