
Geffen: 30-3-2018 

Datum:  Woensdag 21 maart 2018 om 20:00 uur 

Locatie: Café Boetje: Dorpstraat 40 5386 AN Geffen 

Verslag algemene ledenvergadering Ondernemend Geffen 

 

Aanwezig: R. Bosch van Erp, A. van de Cruijsen, H. van Dinther, R. Duijs, M. van de Dussen, 

H. van Geenen, P. Grim, F. Hanegraaf, J. Hartogs, P. Konings , F. van Nistelrooij, J.H. 

Stadhouders, M. Vermulst, J. van Wanrooij, D. Verstegen, D. Quik, P. van Tuijl, E. van 

Oord, P. Strik, B. van Dijk,  J. van der Sangen, A. Verputten, W. van den Berg 

Afmeldingen: M. Beekmans, F. Strik, E. de Haas, S. van de Haterd, B. de Kinderen, B. van 

Ravenstein, J.R. Steenbergen, R. Steenbergen. 

1. Opening door voorzitter: 

John van Wanrooij heet iedereen welkom.  

 

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 van 22-03-2017: 

Frank Hanegraaf: kloppen de data in punt 11 wel?  

De secretaris gaat dit controleren. 

Het verslag van de ALV d.d. 22-03-2017, wordt goed bevonden en vastgesteld. 

 

4. Bestuursverkiezing: 

Er heeft zich geen tegenkandidaten gemeld, maar Frank van Lent geeft aan dat hij 

het secretariaat op zich wil nemen.  

Dus wordt het onderstaande door de vergadering besloten: 

Bestuurslid: Jordi Hartogs wordt herkozen voor een termijn van 3 jaar 

Bestuurslid: Wilbert van den Brerg treed af 

Bestuurslid: Frank van Lent wordt gekozen voor een termijn van 3 jaar      en 



neemt het secretariaat van Wilbert over. 

 

5. Jaarverslag door Secretaris: 

De voorzitter neemt het verslag door en leest ook de namen van de leden voor, die 

in 2017 en begin 2018 lid zijn geworden. 

Het verslag wordt goed bevonden en vast gesteld. 

 

6. Financieel verslag door Penningmeester / jaarrekening 2017: 

Door afwezigheid van de penningmeester Frank Strik neemt de voorzitter het 

financieel verslag en de jaarrekening door . 

De vergadering vindt de kostenpost voor de Postbus te duur. 

Het bestuur gaat onderzoeken of de postbus kan komen te vervallen. 

 

7. Verslag Kascontrole commissie: 

A:  Decharge bestuur/penningmeester  

Door de kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en zij verlenen de 

penningmeester decharge. 

 

B:  Benoeming kascommissie  

Dave Verstegen en Frank van Nistelrooy worden aangesteld als lid van de 

kascommissie. 

Ria Bosch gaat de functie van reserve kascommissie lid vervullen. 

 

8. Contributie verenigingsjaar 2018:  

De vergadering besluit om de hoogte van de contributie voor 2018 te handhaven. 

De contributie blijft € 135.- p.j. en € 80.- voor ieder volgend lid binnen dezelfde 

onderneming. 

 

9. Goedkeuring financiële budgettering 2018: 

De uitgave voor de activiteiten met NOV en OVV wordt op € 2000,- gezet. 

De financiële budgettering 2018, wordt goed bevonden en vast gesteld. 

 



10. Toelichting evenementen 2018 door de Evenementen Commissie: 

De verenigingsactiviteiten voor 2018 zijn: 

02 februari 2018:  Ondernemersevent 2018 

 

12 april 2018:   Lezing John van Zweden in samenwerking met   

  NOV en NOV en OVV. 

 

september 2018:  Jaarlijks uitsapje naar een nog nader te    

  bepalen locatie. 

 

november 2018:  Spreker of bedrijfsbezoek.  

 

Ondernemersevent 2019:  De vraag is, of dit van vrijdag naar zaterdag   

  verplaatst kan worden? 

    De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

11. Verslag werkgroep winkeliers/horeca/consultancy door Sanne van de Haterd: 

 

Door afwezigheid van Sanne neemt Peter Strik het woord. 

Hij verteld wat de werkgroep in 2017 heeft georganiseerd en wat zij in 2018 wil 

gaan organiseren. 

Paasactie:   vindt in 2018 ook weer plaats  

Koopzondag 2018: de animo was in 2017 minder. De commissie bekijkt   

 of de organisatie in 2018 nut heeft. 

Late Night Kerst Shopping 2017:  was weer een succes er zal dus in 2018   

   weer een L.N.K.S. worden       

 georganiseerd.  

 

Peter Strik vraagt aan de aanwezige winkeliers/horeca/consultancy om de krachten 

te bundelen en het winkelen/uitgaan in Geffen te versterken? 

 

12. Verslag Effe noar Geffe 2017 door Bert van Laarhoven  

Voor Bert was het een bijzonder jaar, hij heeft de voorzittershamer overgedragen 

aan Cristian van Dinther. 

Het evenement effe noar Geffe 2017 was weer geslaagt met 25.000 bezoekers 



waarvan 11.000 betalenden. 

Hierdoor heeft de organisatie weer een reserve kunnen opbouwen. 

Bert bedankt de ondernemers voor de prettige samenwerking, voor en tijdens dit 

evenement. 

John van Wanrooij, bedankt Bert van Laarhoven voor zijn jaarlijkse verslag. 

 

13. Rondvraag: 

Er zijn geen vragen. 

Jordi Hartogs: de site Geffen.nl is geintroduseerd. Hierop kunnen bedrijven zich 

profileren.  Ook doet Jordi een oproep om copy aan te leveren voor de nieuwsbrief. 

Dave Verstegen: hoe komt de site Geffen.nl aan de gegevens betreffende de 

Geffense ondernemers? 

Jordi: deze gegevens hebben ze via de K.V.K. 

 

14. Afsluiting: 

 

John van Wanrooij  alle aanwezigen voor hun positieve inbreng en sluit de 

vergadering. 

 

 

 

 

Voorzitter      Secretaris 

John van Wanrooij     Wilbert van den Berg  

 


