Geffen: 30-3-2017
Datum:

Woensdag 22 maart 2017 om 20:15 uur

Locatie:

Eethuys ’t Akkertje 2.0: Dorpstraat 16 5386 AM Geffen

Verslag algemene ledenvergadering Ondernemend Geffen
Aanwezig: K. van Alphen, R. Bosch van Erp, T. van den Broek, R. Brands, A. van de
Cruijsen, H. van Dinther, R. Duijs, M. van de Dussen, H. van Geenen, P. Grim, F.
Hanegraaf, J. Hartogs, S. van de Haterd, P. Konings R. Leenders, F, van Nistelrooij, J.H.
Stadhouders, P. Schuurmans, J.R. Steenbergen, R. Steenbergen, R. Verbruggen, M.
Vermulst, J. van Wanrooij, D. Verstegen, D. Quik, P. van Tuijl, E. van Oord, P. Strik, B.
van Dijk, F. Strik. J. van der Sangen, A. Verputten, W. van den Berg
Afmeldingen: W. Bosch, R. Bosch, J. Bosch, T. van der Biezen, J. van Druenen, A.
Ekelmans, J. van der Heijden, M. van der Heijden, N. Hendriks, W. van Herpen, M. van
Bakel, B. de Kinderen, M. Bekkers, D. van de Put, G. Pruijn, H. Schellings, R.
Steenbergen, M. Vink, Joris van Wanrooij
1. Opening door voorzitter:
John van Wanrooij heet iedereen welkom. In het bijzonder: Erik van Oord, van
De Kracht van New Business Oss en Frank van Nistelrooij, van Effe noar Geffe.
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 22-03-2016:
Het verslag van de ALV d.d. 22-03-2016, wordt goed bevonden en vastgesteld.
4. Bestuursverkiezing:
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus wordt het onderstaande door
de vergadering besloten:
Bestuurslid: John van der Sangen wordt herkozen voor een termijn van 3 jaar
Bestuurslid: Boet van Dijk

wordt herkozen voor een termijn van 3 jaar

Bestuurslid: Peter Strik

wordt herkozen voor een termijn van 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 2016 en begin 2017 lid zijn geworden.
Tevens doet hij een oproep om nieuwe leden te introduceren.
Enkele nieuwe leden stellen zich voor. Waaronder: Paul van Tuijl, Antoon
Verputten, René Verbruggen en Dirk Quik.
John van Wanrooij vraagt tevens aandacht voor de nieuwsbrief. Het aanleveren
van redactionele stukken is wenselijk.
Het verslag wordt goed bevonden en vast gesteld.
6. Financieel verslag door Penningmeester / jaarrekening 2016:
De voorzitter neemt het financieel verslag en de jaarrekening door .
Er is een post die eruit springt, Verlichting / Reparatie € 2946.12.
Deze reparatie aan de december straat verlichting is hoger uit gevallen.
Dit was eenmalig.
Rob Leenders: heeft 2 prototypes gemaakt die beter waren dan de verlichting
die er nu hangt tijdens de maand december. Ook was de offerte die hij
uitgebracht heeft een totaalpakket met: opslag en hangen/afhalen van de
verlichting.
De materialen die hij heeft verwerkt in het prototype zou hij graag retour
ontvangen. Boet van Dijk regelt dit met Rob.
7. Verslag Kascontrole commissie:
A: Decharge bestuur/penningmeester
Door de kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en zij verlenen de
penningmeester decharge.
B: Benoeming kascommissie
Ria Bosch en Pierre Konings blijven nog één jaar aan als lid van de kascommissie.
Dave Verstegen blijft nog één jaar de functie van reserve kascommissie lid
vervullen.
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8. Contributie verenigingsjaar 2017:
De vergadering besluit om de hoogte van de contributie voor 2017 te handhaven.
De contributie blijft € 135.- p.j. en € 80.- voor ieder volgend lid binnen dezelfde
onderneming.
9. Goedkeuring financiële budgettering 2016:
De financiële budgettering 2017, wordt goed bevonden en vast gesteld.
10. Inbreng ideeën en tips door leden:
John van Wanrooij geeft uitleg over dit agendapunt.
Daar het huidige bestuur al vier jaar zitting heeft, is het wenselijk om nieuwe
gezichten met een frisse visie in het bestuur te krijgen.
Hij vraagt aan de aanwezigen wie zich evt. beschikbaar zou willen stellen voor een
bestuursfunctie?
Frank van Lent: vindt gezien de groei van de leden, dat het huidige bestuur goed
bezig is. Hij wil zich wel kandidaat stellen voor een bestuursfunctie in 2018.
René Verbruggen: roemt de activiteiten. Hij wil zich tevens kandidaat stellen
voor een bestuursfunctie in 2018.
John van Wanrooij: hoe vinden de leden de balans tussen de informele en formele
activiteiten van de vereniging?
Dave Verstegen: de balans is goed. Informatief bijpraten is prima.
Frank van Lent: mag er nieuws worden geplaats op de site/nieuwsbrief van
Ondernemend Geffen? Ja dat mag, mits het geen reclame is.
Maarten van de Dussen: de vindbaarheid van de leden via de site, kan verbeterd
worden. Jordi neemt dit op met DigiFactory.
Jordi Hartogs: Roept de leden op, om hun tekst op de site van Ondernemend
Geffen, onder de kop “leden” aan te passen. De tekst en evt. ontbrekende logo’s
kunnen worden aangeleverd via info@ondernemendgeffen.nl
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11. Toelichting evenementen 2017 door evenementen commissie:
De verenigingsactiviteiten voor 2016 zijn:
21 april 2017:

Bezoek aan FC Den Bosch voor het bijwonen van de
Jupiler League wedstrijd FC Den Bosch – Fortuna Sittard

22/23/24 mei 2016: Bedrijven bezoek Bakkerij Brands met aansluitend
Ondernemers Café in Café Boetje
September 2016:

Jaarlijks uitsapje naar een nog nader te bepalen locatie

November 2016:

Informatieve avond waarop Frank Hanegraaf één van de
sprekers zal zijn, met aansluitend Ondernemers Café

Januari 2017:

Ondernemers Event 2018 met verkiezing Ondernemer en
Jonge Ondernemer van het Jaar 2017.

12. Verslag werkgroep winkeliers/horeca/consultancy door Sanne van de Haterd:
Sanne verteld wat de werkgroep in 2016 heeft georganiseerd en wat zij in 2017
wil gaan organiseren.
2017: Paasactie van 27 maart t/m 14 april
Koopzondag 8 oktober
Sinterklaasactie
Late Night Kerst Shopping 2017 9 december
Sanne vraagt aan de aanwezige winkeliers/horeca/consultancy om de krachten te
bundelen en het winkelen/uitgaan in Geffen te versterken?
13. Verslag Effe noar Geffe 2016 door Bert van Laarhoven
Daar Bert van Laarhoven verhinderd is neemt Frank van Nistelrooij de honneurs
waar.
Frank: Bert van Laarhoven gaat stoppen als voorzitter van de stichting Effe noar
Geffe, ze zijn daarom naarstig opzoek naar nieuwe bestuursleden.
Door de terugloop van bezoekers was er in 2016 een te kort van € 10.000,-.
Er is een onderzoekscommissie ingesteld om te onderzoeken hoe alles beter kan.
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14. Rondvraag:
Jan Hein Stadhouders: Kan het bestuur op tijd aangeven, welke bestuursfuncties
er in 2018 vrij komen?
Potentiele bestuursleden zouden individueel benaderd kunnen worden.
Het bestuur neemt deze opmerkingen mee in hun zoektocht naar nieuwe
bestuursleden.
Pierre Konings: De stamtafel Geffen nodigt de aanwezigen uit om een zitting bij
te wonen. Jordi Hartogs woont binnenkort een zitting bij.
Frank Hanegraaf: Wat is het reserve kapitaal van de stichting Effe noar Geffe?
Frank van Nistelrooij geeft aan dat het €40.000,- is.
15. Afsluiting:
John van Wanrooij bedank Frank van Nistelrooij voor zijn toelichting op Effe
noar Geffe.
Tevens bedankt hij alle aanwezigen voor hun positieve inbreng.

Erik van Oord geeft een interessante uiteenzetting over wat De Kracht van New
Business Oss voor onze leden kan betekenen.
Hierna is het Ondernemers Café aan de bar van Eethuys ’t Akkertje 2.0 geopend.

Voorzitter

Secretaris

John van Wanrooij

Wilbert van den Berg
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