
 

Nieuwsbrief april 2015 
 
In de Picture 
Momenteel staat Hans Motor Parts in de Picture. Dit interview is na te lezen op 
http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/in-the-picture-hans-motor-parts  . Wilt u komende maand 
in de picture staan, geef dit dan door aan info@ondernemendgeffen.nl 
 
Ondernemersevent 
Op vrijdag 15 januari is weer het jaarlijkse Ondernemersevent. Locatie Gouden Leeuw. Tijdstip 19:30 uur. Op 
deze avond wordt ook weer de Ondernemer van het jaar verkozen. Voor dit jaar zijn de volgende 
ondernemers genomineerd: Café Boetje, Van de Pol Glasservice & Schilderwerken, Jumbo Van der Sangen, 
Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling en Sanne Bloem en Interieurstyling. Stemmen kan op de volgende site. 
 

http://www.ondernemendgeffen.nl/ondernemer-van-het-jaar-2015  
 
Thema avond 
Op 11 november  was er weer onze jaarlijkse informatieavond voor onze leden met aansluitend een borrel. 
Locatie dit maal de Gouden Leeuw. Positief was een aantal nieuwe gezichten die zich steeds meer laten zien. 
Teleurstellend was de opkomst (ongeveer 25 man)  te noemen.  
De avond bestond uit een presentatie van Frank Hanegraaf over ontslagrecht en contracten en daarnaast een 
presentatie van Jos de Veer en Johan van Herpen over AED beheer. Wij danken Frank, Jos en Johan voor hun 
inzet en informatievoorziening en de Gouden Leeuw voor hun gastvrijheid  
 
Mochten er nog onderwerpen zijn welke jullie graag besproken willen hebben, geef dit dan aan bij de 
evenementcommissie dan kunnen we dit volgend jaar meenemen  Het bestuur wil wederom de 
evenementencommissie bedanken voor de organisatie. 
 
Ontslagrecht en contracten 
Op de site van van Soest en Partners (www.soestacc.com) onder het hoofdstuk Downloads (rechtsboven) treft 
u de sheets van de presentatie van Frank Hanegraaf van woensdag 11 november m.b.t. Ontslagrecht en 
Contracten. Tevens kunt u hier ook de sheets vinden van de presentatie van Jan Zweekhorst (van Soest en 
Partners Eindejaarspresentatie 2015). Daarnaast heeft van Soest een special Eindejaarstips 2015. Voor vragen 
kunt u terecht bij Frank Hanegraaf.  
 
AED 
Onderaan deze nieuwsbrief een uitgebreide bijlage hierover. 
 
Late Night Shopping 

Op zaterdag 12 december presenteren de Geffense winkeliers en horeca zich tijdens de eerste editie van Late 

Night Kerst Shopping in Geffen. Van 18.00 tot 23.00 uur komt u op het Dorpsplein en in de Dorpstraat helemaal 

in de juiste kerstsfeer. De winkels zijn geopend en er zijn marktkramen, diverse buitenterrassen met muziek, 

Glühwein, warme chocolademelk, diverse proeverijen, optredens van een zangkoor en een draaimolen voor de 

kinderen.  

Het initiatief van deze eerste editie van Late Night Kerst Shopping is genomen door de winkeliers, horeca en 

consultancy van ondernemersvereniging ‘Ondernemend Geffen’. De winkeliers van deze vereniging die 
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gevestigd zijn in de Dorpstraat (van Wielerhuis De Meulenreek tot en met Café Zaal de Gouden Leeuw) zijn de 

hele avond geopend. Een deel van de overige winkeliers en horeca presenteert zich op het sfeervolle 

Dorpsplein. 
 

Sfeervol Dorpsplein 

Het Dorpsplein is deze avond het centrum van alle gezelligheid. Het hele plein is sfeervol aangekleed met 

kerstverlichting en uiteraard is de Kerstman met zijn arrenslee aanwezig om de jongste bezoekers te verrassen 

met wat lekkers. Diverse Geffense winkeliers die hun winkel buiten het parcours hebben, presenteren zich in 

een kerstkraam. De gezamenlijke horeca zorgt voor diverse buitenterrassen met sfeervolle muziek, Glühwein, 

warme chocolademelk, gebak en andere warme en koude dranken. 

 

In de kiosk worden bovendien enkele optredens verzorgd door een zangkoor en de kinderen kunnen zich 

vermaken in een draaimolen. Proef de hele avond bovendien de lekkerste kersthapjes in diverse proeverijen 

of geniet van popcorn of een overheerlijke oliebol. 
 

Wil je kerstinkopen doen of heb je gewoon zin in een gezellige avond? Kom dan op zaterdag 12 december naar 

dit sfeervolle ‘shopping event’ in de dorpskern van Geffen. U bent van harte welkom. De avond begint om 

18.00 uur en het programma eindigt rond de klok van 23.00 uur. De entree is uiteraard helemaal gratis. 
 
Acquisitie nieuwe leden 
Één van de speerpunten van het bestuur voor 2015 was de acquisitie van nieuwe leden. Door het bestuur is 
inzichtelijk gemaakt welke bedrijven uit Geffen nog geen lid zijn. Deze bedrijven zijn aangeschreven middels 
een acquisitiebrief. Daarnaast zijn sommige bedrijven rechtstreeks benaderd.Dit heeft geleid tot 20 nieuwe 
leden. Te weten: 
V.O.F. van Alphen Advies   Leewika UP 
VCF Opleidingen    Duijs Bouw- & Veiligheidsadvies 
M. van Gaal B.V.    Bedrijfswagen Service Oss 
Hans Motor Parts    Koeriersbedrijf Hanegraaf 
van der Heijden Meubelen   Margriet Meubelen 
Ons Salonneke     SKL Aannemingsbedrijf 
Mes Juridisch      Frank van Lent Makelaar – Taxateur - Rentmeester  
Jeroen Steenbakkers Transport   Tabakshop Steenbergen V.O.F 
van Tuijl Metaalrecycling   Medac BHV 
Voermans Agrarisch Advies   DFM Bloemen en planten 
 
Bijeenkomst alle Osse Netwerken  
Het bestuur van Ondernemend geffen heeft op uitnodiging van ossenetwerken een bijeenkomst bijgewoond 
wat een initiatief was van Eric Vergeer van Vergeer Train2coach. Hij wil middels www.ossenetwerken.nl alle 
netwerk verenigingen etc bij elkaar brengen. Er waren ca 25 personen aanwezig incl sprekers. Er zijn 
momenteel 63 netwerken in de gemeente Oss (voor zover nu bekend / getraceerd). 
Sprekers: 
Eric Vergeer / train2coach: Hij wil alle netwerken bij elkaar brengen  centraliseren; centrale plek waar alle 
netwerken zichtbaar zijn. Eventueel de mogelijkheid om agenda’s op elkaar af te stemmen. Mogelijkheid om 
met meerdere netwerken een spreker uit te nodigen om aldus kosten te delen. Eerste succesjes zijn binnen: 

http://www.ossenetwerken.nl/


 

Het Hooghuis Stadion is inmiddels verbonden met Defensie. Het Hooghuis TBL in verbindend gesprek met een 
Bank. 
Kees van Geffen / wethouder gemeente Oss: Betoog om de 4 ‘O’s te laten samen werken: Overheid – 
Ondernemers – Onderwijs – Ossenaren 
Richard van Ommen / directeur Talentencampus:Zijn ambitie: invulling geven aan een cruciale maatschappelijk 
opgave; het leveren van gekwalificeerd, juist opgeleid en goed gemotiveerde werknemers. 
Milton van Haren / Fitnezzplaza: Sport verbindt. Doel: met (minimaal) 60 deelnemers op 12 juni 2016 de 
maasdijk marathon te lopen ! Wie heeft interesse; gevraagd wordt om de achterban te raadplegen; het mooist 
is het als er van elk netwerk minimaal 1 deelnemer is. De kosten bedragen € 80,-; daarvoor wordt je oa. 
getraind (maandag en/of woensdag en/of zaterdag) 
Gevraagd wordt om ons aan te melden op www.ossenetwerken.nl en onze activiteiten / evenementen op de 
agenda te plaatsen. 
  
Nieuws bedrijven 
Heeft u nieuws over uw bedrijf (bijvoorbeeld jubileum of open dag, etc) of gaat u een nieuw bedrijf of 
activiteit starten geef dit dan even door aan info@ondernemendgeffen.nl dan zullen wij dit plaatsen in deze 
nieuwsbrief. 
 
 
Bijlage Stichting AED Beheer Geffen 
Stichting AED Beheer Geffen stelt zich graag aan u voor: 
Voorzitter:   Johan van Herpen 
Secretaris:  Jos de Veer 
Penningmeester: Dim van de Put 
Bestuurslid:  Kees van Venrooij         Bestuurslid:   Peter 
van Dijk 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.aedbeheergeffen.nl 
Op 26 augustus en op 11 november  jongstleden heeft onze stichting zich bij u voorgesteld. Tevens hebben wij 
toegelicht wat onze doelstellingen zijn en hoe we die naar de toekomst willen vertalen. Ook de voordelen die 
hieruit voortvloeien voor zowel de Geffense bedrijven als haar bewoners  zijn aan bod gekomen. 
De situatie in Geffen 
Op dit moment zijn er twee AED-apparaten 24/7 beschikbaar omdat ze in openbare gebouwen zijn geplaatst. 
Het derde apparaat staat in de Koppellinck, maar dat kan enkel tijdens openingstijden worden gebruikt. Helaas 
bleek dat geen van de AED’s bij www.hartslagNu.nl  waren aangemeld met als gevolg dat in een cruciale 
situatie niemand kon achterhalen waar deze apparaten zich bevonden. Deze nijpende situatie is inmiddels 
verholpen want alle apparaten zijn nu aangemeld.  
Vervolgens hebben wij geïnventariseerd dat er in Geffen nog 8 AED’s privé of bedrijfsmatig aanwezig zijn. De 
crux ligt echter in het feit dat de apparaten die bij een onderneming zijn geplaats, enkel tijdens openingstijden 
kunnen worden ingezet terwijl de meeste hartstilstanden plaatsvinden tussen 04.00 uur  en 08.00 uur ’s 
ochtends. 
Doelstelling 
Wij willen in heel Geffen en het buitengebied AED’s plaatsen in metalen kasten die dag en nacht toegankelijk 
zijn. Deze kasten worden speciaal voor ons gemaakt, gepoedercoat in de herkenbare groene logokleur en 
hufterproof gemaakt. Daarnaast worden ze voorzien van een thermometer, ventilator, verwarming, 
ledverlichting, alarm en een mechanisch pincodeslot. Om alle Geffense wijken, inclusief het buitengebied, te 
kunnen bedienen, willen we nog zes extra AED’s aanschaffen. Om alle AED’s toegankelijk te maken hebben we 
in totaal 15 buitenkasten nodig. 
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Kosten 
De vijftien buitenkasten worden op maat gemaakt en zijn qua prijs-kwaliteitverhouding bijzonder scherp 
geprijsd. Op het internet wordt overigens geen enkele metalen kast voor AED-apparatuur aangeboden. De zes 
nieuwe AED’s zijn van de hoogste kwaliteit en kunnen worden beschouwd als een AA-merk. 
In goed overleg binnen de Stichting AED Beheer Geffen worden de locaties van de apparaten bepaald. Het 
totale investeringsbedrag is € 19.600,00      Als dit verdeeld wordt over de 111 leden van de 
Ondernemingsvereniging, betekent dit een eenmalige sponsoring van ongeveer € 180,00 per lid.          Op deze 
manier is elke Geffense inwoner of medewerker van uw Geffense bedrijf, winkel of horecaonderneming 
verzekerd van een degelijk vangnet, wat de overlevingskans meer dan aanzienlijk verhoogt. 
Actiepunten Stichting AED Beheer Geffen 

1) De kasten worden gratis door Kees van Venrooij geplaatst. 

2) Gratis jaarlijks onderhoud en keuring volgens AED Keurmerk Instituut. 

3) Zodra de Stichting voldoende financiële middelen heeft, zullen wij ook de reguliere vervanging van 

electroden en batterijen voor onze rekening nemen (eens in de vijf jaar). 

4) Na gebruik van de AED worden de electroden en batterijen op kosten van de stichting vervangen. Het 

apparaat wordt bovendien gereset. Ook de gegevens worden uitgelezen en beschikbaar gesteld aan 

de behandelend arts. 

5) Bij diefstal, wat gelukkig zelden voorkomt, zal de stichting 50% van de vervangingskosten voor haar 

rekening nemen. 

6) De stichting ziet toe op de registratie en het beheer bij www.hartslagNu.nl. U heeft er dus geen 

omkijken meer naar! 

7) Stichting AED Beheer Geffen heeft een ANBI-status. 

8) De stichting streeft ernaar om in samenwerking met EHBO-vereniging Geffen vier reanimatiecursussen 

per jaar te organiseren. 

9) De Stichting zet zich ervoor in om zoveel mogelijk burgerhulpverleners te enthousiasmeren zich aan te 

melden bij www.hartslagNu.nl.  Op deze manier willen we een dekkend netwerk voor Geffen 

realiseren. 

 
Tot slot 
Wij kunnen de brand niet voorkomen. Door adequaat te reageren kunnen we de gevolgen wel in de kiem 
smoren. Daarvoor hebben we AED-apparatuur, kasten en een uitgebreid netwerk van hulpverleners nodig. 
Daarom willen wij een beroep doen op uw maatschappelijke betrokkenheid! Uw bijdrage kunt u storten op 
rekening IBAN NL 70 RABO 0305940384 t.n.v. Stichting AED Beheer Geffen. Ook crowdfunding is van harte 
welkom. 
KvK: 64005615 
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