
 

Nieuwsbrief 6 - januari 2014 
Vertrek bestuurslid Jordi Hartogs bij de Rabobank 
Per 1 januari 2014 heeft  Jordi Hartogs de Rabobank verlaten. Na 8 jaar actief te zijn geweest bij de Rabobank 
organisatie gaat hij nu werkzaamheden verrichten voor Colfhof B.V. te Geffen en Triple A Administratie te 
Geffen. 
 
Colhof Geffen is een allround kantoor waar u met alle financiële zaken (hypotheken, verzekeringen, lease, etc.) 
terecht kunt.  Colhof is daarnaast zelfstandig intermediair van RegioBank. RegioBank is een landelijk 
vertegenwoordigde bank met een regionaal karakter. De RegioBank voorziet in het complete scala 
bankdiensten. Daarnaast kunt u tegen een zeer aantrekkelijke rente sparen. Ook Regiobank maakt deel uit van 
het Depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB). Jordi gaat zich bij Colhof voornamelijk richten 
op het zakelijke segment en het spaarsegment.  
 
Triple A Administratie is specialist op het gebied van Administratie & belastingen, Analyse en Advies. Triple A 
Administratie is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). 
Hierdoor zijn klanten van Triple A verzekerd van een zeer vertrouwd kwaliteitskeurmerk. Naast de 
administratie voor bedrijven gaat Jordi zich ook richten op advisering en begeleiding van ondernemers. Een 
quick scan in de kosten bijvoorbeeld. Dit kan voor veel bedrijven namelijk vele euro’s besparen. 
 
Voor een vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Jordi Hartogs op 06-11644550. 
 
In de Picture Wielerhuis de Meulenreek 
“In de Picture” deze maand ondernemers Menno Vink en Werner Joosten aan het woord. Samen eigenaar van 
Wielerhuis de Meulenreek. Het gehele interview met hen kunt u vinden op 
http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/in-the-picture-wielerhuis-de-meulenreek  
Wilt u ook “In de Picture” staan dan kunt u dit aangeven bij Jordi Hartogs (0611644550) / 
jordihartogs@hotmail.com 
 
Ondernemersevent 
De Ondernemer van het Jaar is een prachtige titel, die iedere ondernemer graag een keer toegekend wil 
krijgen. Wij vinden dat deze prijs voor en door ondernemers tot stand dient te komen. U kunt dan ook via het 
nominatieformulier http://www.ondernemendgeffen.nl/ondernemer-van-het-jaar-2013  aangeven wie er 
volgens u Ondernemer van het Jaar 2013 moet worden. 
In de eerste week van januari 2014 zullen er drie ondernemers, welke het meeste aantal nominaties 
ontvangen hebben, bekend gemaakt worden via deze website en De Streekwijzer. Tijdens het 
Ondernemersevent op 24 januari zal de winnaar bekend worden gemaakt. Wij hopen u allen te zien op de 
24ste. 
 
Bavaria Tour 
Op dinsdag 19-11-2013 hebben we een geslaagd uitstapje naar Bavaria gehad. De opkomst was goed te 
noemen met een kleine 60 leden. Om half 3 zijn we met de touringcar (2 hoog) richting Lieshout vertrokken (5 
over half 3 aangezien er nog 1 onder de douche vandaan gebeld moest worden). Bij aankomst werden we in 
het bavaria brouwerijcafé ontvangen met koffie en warme appeltaart. Hierna werden we in 2 groepen 
ingedeeld ,gewapend met een proefglas. Hier hebben we een zeer mooie, leuke, interessanter Bavariatour 
gehad onder leiding van 2 gidsen waarvan er 1 overigens meer een stand up comedian was. Ter afsluiting bij 
Bavaria hebben we in het Bavaria café ruim een uur de Bavaria getest incl.de bitterballen. Om 7 uur zijn we 
richting Geffen gegaan naar Oud Geffe Er zijn toen nog enkele leden aangesloten voor een uitgebreid buffet 
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waar Eric zijn kunsten in kwijt kon. Het zag er gezellig uit en het smaakte zeer goed (volgens reacties) We 
hebben na het buffet nog even na geborreld en het uitstapje om + 11 uur afgesloten. (tenminste de meeste) 
Het was een zeer gezellig geslaagd verzorgd uitstapje.  
Groeten Peter en Maarten. 
 
Collectiviteit Energie 
Sinds de bijeenkomst over gezamenlijke inkoop van Energie en afval zijn de eerste gesprekken met 
ondernemers gevoerd. Wat betreft energie kunnen we u melden dat er al 11 leden overgestapt zijn naar de 
collectiviteit. Van alle leden die tot nu toe een gesprek hebben gevoerd hebben allen een prijsvoordeel 
behaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dave Lusthof. 0620424621. www.cinergie.nl.  
 
Wat betreft telefonie zijn er ook nog voordelen te behalen. Via Slim Telecom uit Heeswijk-Dinther 
bijvoorbeeld waar maatwerk wordt geleverd voor telefonie. Slim Telecom is een onafhankelijke partner welke 
samenwerkt met vrijwel alle grote providers op de telecommarkt zoals Vodafone, KPN en Telfort. Slim 
Telecom zorgt voor de beste maatwerkoplossing  en het onderhoud daarna. Bijvoorbeeld  iedere twee 
maanden een factuurcheck, zodat het abonnement eventueel aangepast kan worden aan het belgedrag van 
de klant. Ook hier geldt weer: een goede aanpassing kan tot forse besparingen leiden.” 
 
Slim Telecom 
Bart Hoezen 
De Dageraad 15a 
5473 HD Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413-741714 
www.slimtelecom.nl 
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