
Bestuursoverleg  Ondernemend Geffen 15-09-2014 

Geffen: 15-09-2014 

Bestuursoverleg Ondernemend Geffen 

Datum:  dinsdag 2 September om 16.00 uur 

Locatie: van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen 

 

Informatief overleg met Dorpsraad Geffen  

Aanwezig: Jo van Dinther, Piet van de Wetering, John van Wanrooij, Jordi Hartogs, 

John van der Sangen, Boet van Dijk, Frank Strik, Wilbert van de Berg. 

John van Wanrooij opent het overleg om 16.00 uur, hij heet Jo van Dinther en Piet van 

de Wetering van harte welkom. 

Het is de bedoeling dat alle beleidsplannen en wijzigingen van de gemeente Oss die 

betrekking hebben op Geffen, via de Dorpsraad gaan lopen. 

Alle gelederen uit Geffen hebben een afvaardiging binnen de Dorpsraad.  

De belangen van de ondernemers uit Geffen kunnen evt. gaan via  Jo van Dinther en Piet 

van de Wetering, die ook beide ondernemers zijn en lid zijn van Ondernemend Geffen. 

Het bestuur van Ondernemend Geffen zal nauw overleg blijven houden met de 

Dorpsraad. 

Het contact zal gaan lopen via de secretarissen Peter van Erp en Wilbert van den Berg. 

De vergaderingen van de Dorpsraad zijn openbaar en dus bij te wonen iedere 3e maandag 

van de maand om 19.30 uur in MFC De Koppellinck aan de Kloosterstraat 6, 5386 AS 

Geffen.  

Ondernemend Geffen kan zich abonneren op de Raad en Beleidsstukken  van de nieuwe 

gemeente Oss.   

 

Contact en overleg met de Dorpsraad, zal een terugkerend agendapunt worden op de 

agenda van het bestuursoverleg. 

John van Wanrooij bedankt, Jo van Dinther en Piet van de Wetering voor hun uitleg en 

sluit het informatief overleg om 16.30 uur. 
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Verslag bestuursoverleg 2 September 2014 

Aanwezig: John van Wanrooij, Jordi Hartogs, John van der Sangen, Boet van Dijk, Frank 

Strik, Wilbert van de Berg 

Afwezig: Peter Strik 

 

1. Opening door John van Wanrooij 

 

2. Binnengekomen post 

 Project blijvend Thuis: onze leden hebben hierover de informatie ontvangen en 

de verdere afwikkeling is nu voor hun rekening. 

 Opzegging Clemie van Wanrooij en André van Wanrooij als lid van de vereniging 

per verenigingsjaar 2015 wordt verwerkt. 

 Hans Schellings Workshop sociaalmedia: John van der Sangen neemt dit mee in 

het overleg met de evenementencommissie. 

 Rabobank Coöperatief dividend: dit is niet van toepassing voor onze vereniging. 

 

3. Verslag bestuursvergadering 20 mei 2014 (bijlage)   

Geen opmerkingen. Vorige notulen worden geaccordeerd. 

 

4. Verslag extra ALV 16 juli 2014 (bijlage) 

Frank Stik merkt op dat Peter Strik niet aanwezig was terwijl dit wel wordt 

vermeld, Wilbert wijzigt dit. 

John van Wanrooij heeft nog geen contact gehad met Frank Hanegraaf. Hij gaat 

dit z.s.m. regelen. 

Vorige notulen worden geaccordeerd. 

  

5. Uitstapje naar viskwekerij de Stroom door Peter Strik. 

Door de afwezigheid van Peter Strik neemt John van der Sangen het over. 

John zegt het een kwalijke zaak te vinden dat bij de organisatie van uitstapje, 

hij en Ria Bosch niet betrokken zijn, terwijl zij wel in de evenementencommissie 

zitten. 

John van der Sangen zal contact opnemen met Peter Strik en hem verzoeken om 

als nog de evenementencommissie bij elkaar te roepen. Tijdens dit overleg zullen 

ze het voorstel van Hans Schellings (Workshop sociaalmedia) meenemen voor een 

avond in November 2014. Ook gaat de commissie een datum plannen voor het 

jaarfeest en een evenementenkalender maken voor eind 2014 en 2015. 

Volgend bestuursoverleg komen we hierop terug. 

1.  
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6. Rondvraag 

 Jordi Hartogs: Anton van der Doelen is ernstig ziek, Jordi neemt contact op met 

Ruud van der Doelen en zorgt voor een precentje. 

Als er iemand iets bijzonders verneemt over een lid van onze vereniging, meldt 

het dan aan Wilbert. Hij laat het de rest van het bestuur weten. 

 John van Wanrooij: is naar de lunch bijeenkomst geweest van de Rabobank. 

Hierbij kwam hem ter oren, dat erbij de gemeente potjes zijn om bedrijven die 

in financiële nood zitten te steunen.  

Jordi zal dit bij de gemeente Oss gaan navragen.  

 

7. Afsluiting: John van Wanrooij sluit de vergadering om 17.15 uur. 

 

Volgend bestuursoverleg: dinsdag 28 oktober 14.00 uur 

Locatie: van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen 
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