
Geffen: 27-03-2014 

Datum:  dinsdag 25 maart 2014 

Locatie: Café Zaal ’t Haasje, Dorpstraat 28 5386 AM Geffen 

Verslag algemene ledenvergadering Ondernemend Geffen 

Aanwezig: P. vd Wetering, M. Vermulst, A. vd Cruijsen, J.H. Stadhouders, F. v Nistelrooij, 

F. Hanegraaf, T. Roelofs, J. v Dinther, M. vd Dussen, H. de Haas, E. de Haas, R. Bosch, J. v 

Wanrooij, F. Strik, P. Strik, J. Hartogs, J. vd Sangen, B. v Dijk,  

W. vd Berg.    

Afmeldingen: W. v Venrooij, Arie en Anouska, J.C.L. van Wanrooij, C. Gloudemans,  

W. Bosch, R. v Herpen, D. vd Put, R. Megens, D. Verstegen, S. vd Haterd, D. vd Pol,  

R. Brands, B. de Kinderen, F. v Laarhoven, R. Lepoutre, J. v Druenen. 

1. Opening door Voorzitter: 

 

John van Wanrooij opent de vergadering om 20.05 uur. 

In zijn toespraak meldt hij dat de nieuwe vereniging nu 1 jaar bestaat en dat dit de 

eerste algemene ledenvergadering is. 

Het bestuur is het afgelopen jaar vooral bezig geweest met het opstarten van de 

vereniging, de website, het werven van nieuwe leden en de contacten met gemeente 

Maasdonk en Oss te leggen. 

 

2. Binnengekomen post: 

 

De post die het afgelopen jaar is binnen gekomen is verwerkt, door het bestuur en er zijn 

geen bijzonderheden te melden. 

 

3. Verslag vorige vergadering  

 

De verslagen van de BVG worden goed bevonden en vast gesteld. 

Het verslag van de WHV worden goed bevonden en vast gesteld. 

Frank Hanegraaf merkt op dat de WHV nog staat ingeschreven bij de KVK.  

We controleren en veranderen dit. 

 

 

 

 

 

 



4. Aanstelling bestuur: 

 

Voorzitter:  John van Wanrooij  termijn 2 jaar 

Penningmeester: Frank Strik   termijn 2 jaar 

Secretaris:  Wilbert van den Berg termijn 1 jaar 

PR En Website:  Jordi Hartogs  termijn 1 jaar 

Lid winkeliers:  John van der Sangen termijn 3 jaar 

Lid overige:  Peter Strik   termijn 3 jaar 

Lid horeca:  Boet van Dijk   termijn 3 jaar 

 

Frank Hanegraaf merkt op dat er statutair, 2 leden van de horeca in het bestuur 

zouden moeten zitten. 

Uit de statuten blijkt echter dat er 1 lid van de horeca en 1 lid van winkeliers in het 

bestuur behoort te zitten. 

 

De leden gaan akkoord en het bestuur wordt officieel aangesteld.  

 

5. Jaarverslag door Secretaris:  

 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

6. Financieel verslag door Penningmeester: 

 

Jaarrekening 2013:  

 Tijdens de kascontrole door J.H. Stadhouders en F. Hanegraaf, bleek dat niet alle 

bankafschriften aanwezig waren.  

Afgesproken wordt dat de nodige bescheiden in orde worden gemaakt en dat er een 

nieuwe kascontrole plaats vindt over 2012 en 2013. 

 

7. Verslag Kascontrole commissie: 

 

A:  Decharge bestuur/penningmeester  

Tijdens het eerste ondernemers café in april, brengt de  kascontrole commissie 

verslag uit. 

B:  Benoeming kascommissie 

De nieuwe kascommissie wordt gekozen tijdens het eerst volgende ondernemers café, 

na goed keuring van de kascontrole 2012 en 2013. 

 

 

 

 



8. Goedkeuring financiële budgettering  

F. Hanegraaf merkt op dat de sponsoring voor de Geffenaar van het jaar is komen te 

vervallen.  

De voorzitter legt uit dat het bestuur van mening is dat deze sponsoring geen 

meerwaarde heeft voor onze vereniging.  

We wachten de reactie van de organisatie Geffenaar van het jaar af.  

Zij zullen met een invulling moeten komen om Ondernemend Geffen evt. te betrekken 

bij het evenement.  

 

De financiële budgettering wordt akkoord bevonden. 

 

9. Toelichting evenementen 2014 door Evenementen commissie : 

 

De evenementcommissie wil naar 5 evenementen per jaar: 

*  Ondernemers Event    4e vrijdag van Januari 

* Jaarvergadering / Ondernemers Café Maart 

* Bedrijfsbezoek / Ondernemers Café Eind april 

* Uitstapje     September (op ‘n Di – Wo of Do na 15.00)  

* Spreker / Ondernemers Café  November 

 

R. Bosch vraagt of het Ondernemers Event niet van vrijdag naar zaterdag verplaats 

zou kunnen worden. 

De evenementen gaat kijken of dit in te plannen is. 

 

10. Rondvraag: 

 

H. de Haas: is overgestapt naar Cinergie voor de levering van elektra en gas.  

De overstap is naar wens verlopen, echter ontvangt hij nu geen facturen en kan hij 

dus niet betalen. 

J. Hartogs gaat hier achteraan.   

 

J. Hartogs: merkt op dat het rooster van aftreden bestuursleden volgende keer op de 

agenda moet komen. 

 

11. Afsluiting 

J. van Wanrooij sluit de vergadering om 20.45 uur 

 

 

Voorzitter       Secretaris 

John van Wanrooij      Wilbert van den Berg 

 


