
 

Nieuwsbrief juni  2016 
 
In de Picture 
Momenteel staat Personal coach Michael van den Heuvel in de Picture. Dit interview is na te lezen op 
 
http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/personal-coach-michael-van-den-heuvel 
 

Michael is een nieuw lid van Ondernemend Geffen en biedt als introductie 50% korting op de begintest van 

SportMed Approved Coaching. Meer informatie kun je vinden op zijn website 

http://michaelvandenheuvel.wix.com/personaltraining. 

Wilt u komende maand in de picture staan, geef dit dan door aan info@ondernemendgeffen.nl 
 
Bezoek FC Oss 

Stadion: Frans Heesen Stadion, Oss 

Capaciteit: 4.700 

Toeschouwers 1.514, waarvan 40 van Ondernemend Geffen 
 

Het zag er lang goed uit voor Telstar tegen FC Oss, maar in de blessuretijd kwam de thuisploeg langszij: 3-3. 

Een kleine twintig minuten voor tijd stonden de Velsenaren nog met 3-1 voor. Volgens beide trainers kregen 

zij te weinig. Volgens Peter Strik was het vooral erg gezellig met voldoende hapjes en drankjes. De wedstrijd 

daarentegen was van een minder niveau. Na afloop hebben we weer een uitnodiging gekregen om over 2 jaar 

terug te komen als alles helemaal gereed is. 
 
Bezoek Ecopoll 

 
  
 
Een uitgebreid verslag kunt u vinden op http://www.ondernemendgeffen.nl/over-ondernemend-
geffen/verslagen-en-notulen/verslagen-en-notulen-2016 
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Jagers Asbestinventarisatie BV groeit 
Veel mensen kennen ons wel. Robert en René Jagers, de twee broers. Wij werken al jaren samen; eerst in de 
grond-, weg- en waterbouw, later in de bouw en afbouw en weer later in de asbestinventarisatie. 
 
Toen de kans zich voordeed in 2012 startten wij met Jagers Asbestinventarisatie bv. Wij begonnen met vieren; 
Robert, René en onze echtgenotes Nathaly en Giselle. Het was een nieuwe uitdaging voor ons allemaal en we 
zijn er met z’n allen helemaal voor gegaan. We maakten een vliegende start en kwamen ook even in een 
moeilijkere periode doordat er minder werk was. Kwaliteit leveren was en is nog steeds onze belangrijkste 
drijfveer. Het resultaat is dan ook dat wij in de afgelopen 4 jaar een goede naam hebben opgebouwd in een 
grote diverse klantenkring. Dit maakt dat wij per 1 mei een medewerker, dhr. J. van Beljouw, hebben 
aangenomen. Een man met veel ervaring, opgedaan in de asbestsanering, om ons team te versterken. Wij zijn 
er trots op dat wij deze stap konden maken. Wij zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. 
 
Mocht u dus een asbestinventarisatierapport nodig hebben, bel of 
mail ons dan. Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor u.  
 
Tel.: 073-5037094 
E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl 
 
Meer informatie over ons bedrijf vindt u op  
www.jagers-asbestinventarisatie.nl 
 
 
 
Bestuursfunctie iets voor u? 
Eerder dit jaar was er een algemene ledenvergadering waarbij zowel Frank Strik als John van Wanrooij 
herkozen werden. Ondanks dat we heel erg blij zijn met het aanblijven van deze twee heren, blijft vernieuwing 
van het bestuur erg belangrijk. Nieuwe bestuursleden hebben weer andere frisse gedachten. Voor het 
komende jaar zouden we het dan ook erg op prijs stellen dat er zich een aantal leden beschikbaar stellen voor 
een bestuursfunctie. Op dit moment telt ons bestuur de volgende functies: Voorzitter, secretaris, 
penningmeester, PR, activiteitencommissie, vertegenwoordiging winkeliers en vertegenwoordiging horeca. 
Ljkt één van deze functies u iets en wilt u hier meer informatie of u beschikbaar stellen dan kan dat via 
info@ondernemendgeffen.nl of natuurlijk rechtstreeks via één van onze bestuursleden.  
 
Plaatsing AED Geffen 
Tijdens de algemene ledenvergadering van Ondernemend Geffen op 22 
maart werd vanuit de leden het voorstel gedaan een donatie te doen aan 
Stichting AED Beheer Geffen.  Aangezien er met een AED in de Simon van 
den Berghstraat het grootste aantal mensen konden helpen was dit de 
beste optie, waarbij de familie Bouwens bereid was om hun huis daarvoor 
beschikbaar te stellen.Met de donatie van Ondernemend Geffen konden 
zowel de AED als de Buitenkast betaald worden en alvast een set 
vervangende elektroden. 
Op 26 mei werd bij de Familie Bouwens aan de Simon van den Berghstraat 
42 de 14e AED in een buitenkast  geplaatst. Ook deze AED is dus 24/7 
beschikbaar voor de Geffense bevolking.Stichting AED Beheer Geffen wil 
Ondernemend Geffen hartelijk bedanken voor de bijdrage! 
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Collectiviteit energie 
Bij de start van Ondernemend Geffen hebben we als bestuur een collectiviteit voor de inkoop van gas en 
elektriciteit gesloten bij Cinergie uit Uden. Voor de nieuwe leden willen we dit nogmaals onder de aandacht 
brengen. Cinergie is een van Nederlands grootste onafhankelijke inkoopcollectieven voor elektriciteit en gas 
met een inkoopvolume van ruim 450 miljoen kWh elektriciteit en 40 miljoen m3 aardgas. De energieprijzen 
zijn elke dag in beweging, elektriciteit kan vandaag bijvoorbeeld goedkoper zijn dan volgende week en voor 
gas is dat misschien wel net andersom. Het inkoopmoment is dus van groot belang  om tot een zo scherp 
mogelijke prijs te komen. Cinergie sluit daarom op basis van een doorlopende machtiging elektriciteit- en 
gascontracten. Iedere dag houden wij de markt in de gaten en wanneer prijzen erg gunstig zijn, wordt een 
aanbesteding gepland. Verschillende leveranciers worden dan uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Samen 
met de Raad van Toezicht worden de leveranciers vervolgens beoordeeld op o.a. prijs, voorwaarden en 
service. 
 
Van alle leden die tot nu toe een gesprek hebben gevoerd hebben allen een prijsvoordeel behaald. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Jordi Hartogs. Hij kan u namens het bestuur in contact brengen met 
Sinergie en meer uitleggen over het collectief. 
 
KVK app 
Download nu de KvK App Handelsregister van de Kamer van Koophandel en krijg direct toegang tot het 
officiële Nederlandse Handelsregister én gemeentelijke informatie. Met de KvK App Handelsregister ziet u 
onder andere: 

 hoe lang een bedrijf al bestaat; 

 hoeveel personeel er werkt; 

 wie de eigenaren zijn; 

 faillissementen in uw buurt; 

 nieuwe ondernemingen in uw buurt; 

 bouwvergunningen of wegomleggingen in uw buurt. 
 
Camera in beeld 
De politie is aan het inventariseren waar er binnen heel Nederland bewakingscamera’s aanwezig zijn, met het 
doel om zoveel mogelijk camera’s in een apart politiesysteem te verwerken, zodat er bij calamiteiten snel 
opgetreden kan worden. 
  
Praktijkvoorbeeld. 
Er wordt een (gewapende) overval gepleegd bij het Kruidvat in Geffen. De politie komt dan ter plaatse en gaat 
kijken of er een mogelijkheid is de dader(s) te achterhalen. 
Normaal gesproken zou hier o.a. een buurtonderzoek plaats gaan vinden om na te vragen of er iemand iets 
gezien of gehoord heeft. Ook zouden de collegae in de nabije omgeving gaan kijken of er ergens 
bewakingscamera’s aanwezig zijn. Zo ja, dan moet er gezocht worden naar de contactgegevens van de 
eigenaar van de camera’s om navraag te kunnen doen of de camera’s ook daadwerkelijk beelden hebben 
opgenomen en wat de camera’s exact “zien” . Al deze werkzaamheden kosten veel tijd en capaciteit en gaat 
het achterhalen van de eventuele dader(s) heel lang duren. 
  
  



 

Oplossing 
Het Kruidvat heeft bewakingscamera’s die bij de politie in het systeem van Camera in Beeld zijn aangemeld: 
De politie die ter plaatse komt kan tijdens het rijden naar de plaats delict in Camera in Beeld zien of er 
bewakingscamera’s aanwezig zijn bij het Kruidvat of in de directe omgeving. Hierdoor kan de politie ter 
plaatse meteen de opgenomen beelden bekijken en signalementen doorgeven aan alle eenheden op straat 
om uit te zien naar de dader(s). 
  
Resultaat 
Dader(s) worden mogelijk veel sneller gepakt ( heterdaad) en winkelier weet dat er daadwerkelijk aan de zaak 
gewerkt wordt vanaf de melding. 
  
Ik zou jou willen vragen om het e.e.a. bekend te willen maken op de website van Ondernemend Geffen en in 
een nieuwsbrief o.i.d.om zodoende alle aangesloten bedrijven enthousiast te kunnen maken om zich ook aan 
te melden bij Camera in Beeld. 
Ik wil daar graag bij ondersteunen als dat nodig is. 
  
Veel vragen en mogelijkheid tot aanmelden kun je vinden via onderstaande link: 
  
https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=35d27b35-1982-4bd5-b87f-1e34bdc9a0bf 
  
Mocht je vragen hebben kun je altijd bellen of mailen naar Hans van Haaften (eigenaar van Hans Motor Parts 
en tevens projectleider bij Politie Oost brabant.  
  
Hans van Haaften 
Projectleider Camera in Beeld Oost Brabant 
Politie | Oost-Brabant | Camera in Beeld 
Tijdelijk bezoekadres De Beverspijken 2  
Postbus 90163 l 5200 MS Den Bosch  
 
T (0900) 8844  
M 06-30 63 58 90  
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