Geffen: 4-4-2016
Datum:

dinsdag 22 maart 2016 om 20.00 uur

Locatie:

Café Zaal ’t Haasje, Dorpstraat 28 5386 AM Geffen

Voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering geven Fleur van der Zandt,
Medewerker Projectondersteuning Vastgoedbedrijf en Anne Zaadnoordijk,
Projectleider vastgoedontwikkeling in de gemeente Oss een lezing over de plannen voor
het Dorpsplein en oude gemeentehuis, vanuit de Voorzieningenkaart 2030.
Op 12 April 2016 20:00 uur, worden de concept adviezen besproken tijdens een
bijeenkomst in de Koppellinck. Iedereen is hiervoor uitgenodigd.
Voor verdere vragen kan men contact opnemen met Anne Zaadnoordijk per email:
A.Zaadnoordijk@oss.nl of via telefoonnummer: 14 0412.

Verslag algemene ledenvergadering Ondernemend Geffen
Aanwezig: R. Bosch, A. v.d. Cruijsen, B. v. Dijk, H. v. Dinther, M. v.d. Dussen, G. Ekelmans,
P. Grim, F. Hanegraaf, J. Hartogs, S. v.d. Haterd, J. v.d. Heijden, P. Konings, M. Mes, F.
v. Nistelrooij, W. Pennings, D. v.d. Pol, B. Romme, H. v. Schaijk, H. Schellings, J.H.
Stadhouders, F. Strik, P. Strik, P. Schuurmans, C. Schuurmans, M. Vermulst, J. v.
Wanrooij, Joris van Wanrooij, P. v.d. Wetering, D. Verstegen, B. v. Laarhoven, W. v.d.
Berg.
Afmeldingen: L. Boeijen, J. v. Druenen, B. v. Erp, H. Haaften, N. Hendriks, W. v. Herpen,
A. Jagers, B. d. Kinderen, S. Kolar, D. v.d. Put, B. v. Ravenstein, J. d. Veer, J. Voermans.

1
Verslag Algemene Leden Vergadering 22 maart 2016

1. Opening door voorzitter:
John van Wanrooij bedankt Fleur van der Zandt en Anne Zaadnoordijk voor hun
duidelijke uitleg betreffende voorzieningenkaart 2030.
Om 20:30 uur heet hij alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.

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 24-03-2015:
Dave Verstegen: Wat is er ondernomen met betrekking tot de gastspreker die er
zou komen in 2015?
We hebben verschillende buur verenigingen benaderd, maar er was geen animo
vanuit hun kant om een duren gastspreker uit te nodigen.
Het verslag van de ALV d.d. 24-03-2015, wordt goed bevonden en vastgesteld.
4. Bestuursverkiezing:
Wilbert van den Berg, behandeld dit punt.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus wordt het onderstaande door
de vergadering besloten:
Voorzitter:

John van Wanrooij wordt herkozen voor een termijn 3 jaar

Penningmeester:

Frank Strik

wordt herkozen voor een termijn 3 jaar
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5. Jaarverslag door Secretaris:
De voorzitter neemt het verslag door en leest ook de namen van de leden voor,
die in 2015 en begin 2016 lid zijn geworden.
Tevens doet hij een oproep om nieuwe leden te introduceren.
Dave Verstegen: het Ondernemers Event viel dit jaar samen met de Geffense
Kwis.
De organisatie heeft daar voor 2017 al rekening mee gehouden door een week
eerder te gaan zitten.
Frank Hanegraaf: vraagt wat er met de aandachtspunten is gedaan die in de
nieuwsbrief van maart 2015 stonden?
Deze punten zijn door het bestuur behandeld.
De decemberverlichting blijft een hekelpunt daar het vervangen van de
verlichting te kostbaar is en het repareren maar voor een korte termijn van
toepassing is. Het bestuur zal erin 2016 nog eens over brainstormen.
John van der Sangen merkt op dat het Dorpsplein in december wel verlicht is
geweest en er in het begin en eind van de Dorpstraat decemberverlichting heeft
gehangen.
De inkoop van Afval en Energie is nog steeds mogelijk. Diegenen die hier
interesse voor hebben kunnen contact opnemen met het bestuur.
Er bestaat in de Koppellinck de mogelijkheid om tijdelijk een ruimte te huren om
consulten te houden.
Het verslag wordt goed bevonden en vast gesteld.
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6. Financieel verslag door Penningmeester / jaarrekening 2015:
De voorzitter neemt het financieel verslag en de jaarrekening door .
De nieuwe leden van 2015 gaan in 2016 contributie betalen.
Werkgroep winkeliers/horeca/consultancy heeft in 2015 een Late Night Kerst
Shopping georganiseerd. Hiervoor heeft het bestuur € 2500.- beschikbaar
gesteld. Dit bedrag was niet begroot voor 2015.
Frank Hanegraaf vraagt waarom er om een goedkeuring wordt gevraagd voor een
begroting? Als er achteraf € 5280.43 extra wordt uitgegeven?
De oprichting van de werkgroep winkeliers/horeca/consultancy was tijdens het
maken van de begroting voor 2015 nog niet aan de orde.
7. Verslag Kascontrole commissie:
A: Decharge bestuur/penningmeester
Door de kascommissie is de boekhouding gecontroleerd en zij verlenen de
penningmeester decharge.
B: Benoeming kascommissie
Jan Hein Stadhouders en Antoon van der Cruijsen geven beiden aan te stoppen
als lid van de kascommissie.
Ria Bosch en Pierre Konings worden gekozen als lid van de kascommissie voor een
periode van 2 jaar.
Dave Verstegen gaat voor een periode van 2 jaar de functie van reserve
kascommissie lid vervullen.
8. Contributie verenigingsjaar 2016:
De vergadering besluit om de hoogte van de contributie voor 2016 te handhaven.
De contributie blijft € 135.- p.j. en € 80.- voor ieder volgend lid binnen dezelfde
onderneming.
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9. Goedkeuring financiële budgettering 2016:
Maarten van der Dussen: gezien het leden aantal van 2016 vindt hij de begroting
voor het jaarlijkse uitstapje te laag.
Dit wordt verhoogd naar € 4000.De begroting voor extra activiteiten wordt tevens verhoogd naar € 3000.Frank Hanegraaf: is er een sponsoring mogelijk aan de Stichting AED beheer
Geffen?
Het bestuur is tegen sponsoring voor welk doel dan ook.
Wel zal het bestuur in gesprek gaan met Jos van der Veer van de Stichting AED
beheer Geffen.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel, om een AED te laten plaatsen in
Geffen op kosten van Ondernemend Geffen, op een door de stichting te bepalen
locatie. Hiervoor wordt € 2000.- in de begroting opgenomen.
De financiële budgettering 2016, wordt goed bevonden en vast gesteld.
10. Toelichting evenementen 2016 door evenementen commissie:
Er zijn inmiddels 2 evenementen commissies binnen de vereniging actief.
Één voor het organiseren van de verenigingsactiviteiten en één voor het
organiseren van activiteiten die betrekking hebben op de werkgroep
winkeliers/horeca/consultancy.
De verenigingsactiviteiten voor 2016 zijn:
15 april 2016:

Bezoek aan FC Oss voor het bijwonen van de Jupiler League
wedstrijd FC Oss – Telstar.

24 mei 2016:

Bedrijven bezoek ECOPOLL Geffen met aansluitend
Ondernemers Café

September 2016:

Jaarlijks uitsapje naar waarschijnlijk Heesen Yachts,
Spierings kranen of Vetipak.

November 2016:

thema avond eventueel samen met TIBO met aansluitend
Ondernemers Café

13 januari 2017:

Ondernemers Event 2017 met verkiezing Ondernemer van
het Jaar 2016.
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11. Verslag werkgroep winkeliers/horeca/consultancy:
Sanne van de Haterd legt als voorzitster van deze werkgroep uit, wat de Late
Night Kerst Shopping 2015 inhield. Deze eerste versie was een groot succes en
zal in 2016 weer georganiseerd worden.
Voor een Outlet in januari was te weinig animo. Misschien is dit voor 2017 wel te
realiseren?
Momenteel loopt er een Paas Actie deze wordt door het winkelend publiek
positief ontvangen.
In oktober 2016 staat er een koopzondag gepland, deze wordt momenteel verder
uitgewerkt.
Tijdens de sinterklaas komt er een sinterklaas actie.
Sanne vraagt aan de aanwezige winkeliers/horeca/consultancy om de krachten te
bundelen en het winkelen/uitgaan in Geffen te versterken?
12. Rondvraag:
Ria Bosch: vindt het jammer van de feestverlichting en roept leden op om met
ideeën te komen om de verlichting te repareren.
Het bestuur zal er zich ook nog een keer over buigen en zet dit op hun agenda.
Tevens vindt Ria de inbreng van winkelier en horeca te matig.
Frank Hanegraaf: Heeft de aanpassing van de criteria voor 2015 voor de
verkiezing van ondernemer van het jaar nut gehad?
De commissie Ondernemer van het Jaar nomineerde in 2015, 5 leden waaruit de
leden konden kiezen.
Voor de verkiezing Ondernemer van het Jaar 2015 zijn 70% van de stemmen
uitgebracht dat was aanzienlijk meer dan in 2014.
Pierre Konings: op 14 april 2016 heeft de stamtafel een inloopdag voor alle
voorzitters van de Geffense verenigingen.
John van Wanrooij is dan helaas verhinderd.
Andere leden die willen mee praten op deze inloopdag, zijn van harte welkom.
Er is een nieuwe KVK App waarop alle mutaties binnen de Geffense
Ondernemingen te winden zijn.
Pierre stuurt een link naar info@ondernemendgeffen.nl Jordi Hartogs zal deze
link dan plaatsen in de nieuwsbrief.
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Bert van Laarhoven neemt als voorzitter van de stichting Effe noar Geffe nog
even het woord.
De 39e editie in 2015 was weer een groot succes.
Ook het nieuwe parcours werd goed ontvangen.
Met ruim 10.000 bezoekers werd ook de editie van 2015 met een positief
resultaat afgesloten.
In 2016 zal de 40e editie plaats vinden met een bezoek van commissaris van de
koning Wim v.d. Donk.
Er is een werkgroep binnen Effe noar Geffe bezig met het maken van de plannen
voor de toekomst van dit mooie evenement.
Bert geeft aan een opvolger te zoeken voor zijn functie als voorzitter. Mocht
iemand zich geroepen voel? Neem dan gerust contact op met Bert van Laarhoben.
Tevens is de stichting Effe noar Geffe ook zeer tevreden over de samenwerking
met de gemeente Oss.
Op 23 juli 2016 is er een overleg met de Geffenaren over het de 40e editie met
als afsluiter een klein feest.
Bert zou graag een keer tijdens een overleg van de werkgroep
winkeliers/horeca/consultancy aanwezig zijn om deze leden enthousiast te maken
voor de 40e editie van Effe noar Geffe.
13. Afsluiting:
John van Wanrooij bedank Bert van Laarhoven voor zijn toelichting op Effe noar
Geffe.
Tevens bedankt hij alle aanwezigen voor hun positieve inbreng en nodigt allen uit
voor het Ondernemers Café, in café ’t Haasje.

Voorzitter

Secretaris

John van Wanrooij

Wilbert van den Bergting
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