
Geffen: 25-03-2015 

Datum:  dinsdag 24 maart 2015 om 20.00 uur 

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

 

Verslag algemene ledenvergadering Ondernemend Geffen 

Aanwezig: D. Verstegen, J.H. Stadhouders, G.J. Vis, P. Schuurmans, C. Schuurmans, P. 

Konings, v. Dinther, P. v.d. Wetering, W. Bosch, F. Hanegraaf, F. v. Nistelrooij, R. v. 

Stokkom, J. v. Dinther, A. v.d. Cruijsen, B. v. Laarhoven, S. v.d. Haterd (+partner), E. d. 

Haas, M. v.d. Dussen, R. Bosch, H. Schellings, J. v. Wanrooij, J. Hartogs, J. v.d. Sangen, 

F. Strik, P. Strik, B. v. Dijk. W. v.d. Berg. 

Afmeldingen:  H. v.d. Berg, A. v.d. Berg, C. Gloudemans, A. Jagers, B. v. Ravenstein, R. 

Brands, B. d. Kinderen,  T. Roelofs, L. Boeijen, W. v. Venrooij, W. v. Griensven, J. v. 

Druenen, B. v. Erp, D. v.d. Put, R. v. Erp.   

1. Opening door Voorzitter 

 

John van Wanrooij opent de vergadering om 20.10 uur. 

Hij heet iedereen van harte welkom en blikt terug op het ondernemersevent dat 

ook dit jaar weer gezellig was en waar veel jonge leden aanwezig waren. 

Tevens heet hij Bert van Laarhoven van de stichting Effe noar Geffe van harte 

welkom.  

Bert komt later aan het woord, met een update van het evenement 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. Verslagen vorige vergaderingen van 25-03-2014 en woensdag 16 juli 2014  

 

De verslagen van de ALV d.d. 25-03-2014 en de extra ALV d.d. 16-06-2014,  

worden goed bevonden en vast gesteld. 

 

4. Bestuur verkiezing 

 

Secretaris:  Wilbert van den Berg herkiesbaar termijn 3 jaar 

PR en Website:  Jordi Hartogs  herkiesbaar termijn 3 jaar 

Er zijn geen tegen kandidaten en de vergadering gaat akkoord met de nieuwe 

aanstelling van  Wilbert van den Berg en Jordi Hartogs voor een periode van 3 jaar. 

 

 



5. Jaarverslag door Secretaris  

 

John van Wanrooij neemt het verslag door en deelt tevens mede dat er in 2015 een 

gezamenlijke activiteit met TIBO zal zijn. 

Frank Hanegraaf vraagt of de nieuwe leden niet bij naam kunnen worden genoemd? 

Pierre Konings en Hans Schellings stellen zich hierna voor. In het volgende jaar 

verslag van de secretaris, zullen de namen van nieuwe leden worden vermeld. 

John van Wanrooij stelt voor om nieuwe leden te benaderen, voor het item in de 

picture op onze site. 

Het verslag wordt goed bevonden en vast gesteld. 

 

6. Financieel verslag door Penningmeester Jaarrekening 2014 

 

Frank Strik geeft een toelichting en merkt op dat de uitgave voor het 

Ondernemersevent hoger uit is gevallen, door een uitstekende opkomst, die hoger 

was dan verwacht. 

Het verslag wordt goed bevonden en vast gesteld. 

 

7. Verslag Kascontrole commissie 

 

A:  Decharge bestuur/penningmeester  

Door de kascommissie is de boekhouding gecontroleerd en zei verlenen de 

penningmeester decharge. 

Jan Hein Stadhouders, vraagt wat het bestuur met financiële reserve wil gaan 

doen? 

John van Wanrooij,  we willen de activiteiten naar een hoger niveau tillen. 

Sponsoring blijft moeilijk, daar er dan een schifting gemaakt moet worden van wat 

wel en wat niet te sponsoren. Het bestuur zal de financiën in overweging nemen.   

 

B:  Benoeming kascommissie  

Anton van de Cruijsen blijft nog één jaar aan en Jan Hein Stadhouders wordt 

herkozen voor een periode van 2 jaar. Als Reserve kascommissie lid wordt Ria 

Bosch gekozen. 

 

8. Contributie verenigingsjaar 2015 

 

De vergadering besluit om de hoogte van de contributie voor 2015 te handhaven. 

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

onderneming. 

 

 

 

 



9. Goedkeuring financiële budgettering 2015 

 

John van Wanrooij, het bestuur is voornemens om aan acquisitie te gaan doen. 

Ondernemers in Geffen die nog geen lid zijn, krijgen binnenkort een brief met 

daarin uitleg over de meerwaarde van een lidmaatschap bij Ondernemend Geffen. 

Daarna gaan we ze persoonlijk benaderen. 

Jan Hein Stadhouders, kunnen we bestaande leden gaan benaderen om ze actiever 

te maken, voor de vereniging? 

John van Wanrooij, wil in september een aparte avond plannen om de winkeliers en 

horeca meer te betrekken bij de vereniging.    

Dave Verstegen, mist de begroting voor het overleg met de winkeliers en horeca. 

Dit valt onder de begroting evenementen. 

Ria Bosch, kan er naar de kwaliteit van de december verlichting worden gekeken, 

tevens is het ophangen nu de grootste kostenpost. Kan de gemeente Oss dit voor 

haar rekening blijven nemen? 

Boet van Dijk, gaat de verlichting onder zijn hoede nemen. 

Het bestuur coördineert dit.  

De financiële budgettering 2015, wordt goed bevonden en vast gesteld. 

 

10. Toelichting evenementen 2015 door Evenementen commissie  

 

Er staan voor 2015 nog diverse evenementen geplant: 

 10 April: Bezoek aan FC Den Bosch 

 25 April: Geffen meets groot Oss dit is een evenement van W.I.K. 

Wilbert van den Berg, zal hierover nog een paar keer een reminder mailen. 

 27 mei: Bedrijf bezoek aan van Wanrooij   keuken, badkamer & tegel warenhuys 

in Waardenburg 

 Half September: Jaarlijks uitstapje 

 September: Bijeenkomst met winkelier en horeca, om hen meer bij de vereniging 

te betrekken. 

 Eind oktober: Ondernemerscafé met leden en niet leden 

 November: Gastspreker evt. samen met ondernemersverenigingen van Vinkel, Lith 

en Nuland. 

Peter Strik vraagt toestemming om een spreker in te huren tussen de € 3000.- 

en € 6000.-. Er volgt een gezonde discussie, met voor- en tegenstanders.  

De evenementencommissie gaat eerst overleggen met Vinkel, Lith en Nuland om 

de kosten te delen. 

 Tevens zal er nog een gezamenlijke activiteit komen met TIBO 

 

 

 

 

 



11. Rondvraag 

 

John van der Sangen, er wordt te weinig gestemd door de leden, voor de 

ondernemer van het jaar. 

De organisatie benadrukt dat het een mooi item is, maar wel door de leden 

gedragen zal moeten worden. 

De criteria zullen voor 2015 aangepast worden. Zo zullen er waarschijnlijk een 

aantal leden worden genomineerd.  

Deze genomineerde zal dan worden gevraagd naar hun motivatie, om de keuze te 

vergemakkelijken.  

Tevens doet John van der Sangen een oproep aan alle leden om dan wel te stemmen! 

 

Bert van Laarhoven  

Hij staat even stil bij het overlijden van Ine Groos. 

Effe noar Geffe 2014 was voor de organisatie van Effe noar Geffe weer een 

schitterend evenement. 

Wel benadrukt hij, dat het moeilijk is om de Geffense winkeliers warm te krijgen 

voor dit evenement. 

Alle Geffense ondernemers kunnen deel uit maken van Effe noar Geffe. 

Bert doet een oproep aan alle ondernemers van Geffen, om mee te denken over 

Effe noar Geffe 2015 en eventueel zitting te nemen in het bestuur. 

Tevens noemt hij de samenwerking met de gemeente Oss en andere organisaties 

binnen de gemeente 100%. Oss draagt Effe noar Geffe een warm hart toe. 

Bert bedankt alle Ondernemers voor hun bijdrage aan Effe noar Geffe 2014. 

 

12.  Afsluiting 

 

John van Wanrooij, bedankt alle aanwezigen voor hun input tijdens de vergadering 

en sluit deze af om 21.15 uur.  

 

 

 

 

 

 

Voorzitter       Secretaris 

John van Wanrooij      Wilbert van den Berg 

 


