
Verslag Bestuursoverleg Ondernemend Geffen 

 

Datum:  woensdag 10 juni 2015 om  10.00 uur 

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

Afmelding: Jordi Hartogs 

 

Verslag 

1. Opening door John van Wanrooij  

John opent het overleg om 10.05 uur 

 

2. Afmeldingen  

Jordi Hartogs 

 

3. Binnengekomen post  

Gemeenschappelijke Regeling Heesch West: Peter Strik gaat hier naar toe. 

Jordi Hartogs: Verdeling benaderen potentiële nieuwe leden.  

Als we nu een nieuw lid hebben welke kosten moet hij/zij dan betalen?: in 2015 

betalen nieuwe leden geen contributie. In 2016 gaan zij normaal betalen. 

 

4. Verslag bestuursvergadering 22 april 2015 

Het verslag van 22 april 2015 wordt geaccordeerd. 

 

5. Evaluatie bedrijfsbezoek van Wanrooij keukens badkamer & tegels warenhuys  

Dit bedrijfsbezoek is door de leden positief bevonden. Met 73 personen is het 

goed bezocht.  

Volgens Peter Strik zal Jordi Hartogs nog een verslag maken van dit 

bedrijfsbezoek. 

 

Evenementen najaar 2015: Peter Strik 

September actie, het jaarlijks uitstapje is dit jaar gepland naar Jumbo in 

Veghel. De datum was 9 september maar wordt waarschijnlijk 2 weken later. 

Peter Strik en Maarten van der Dussen zijn in contact met Jumbo, maar het 

probleem is dat John van der Sangen die dag zijn nieuwe Jumbo filiaal opent. 

Peter Strik laat zsm meer weten. 

Najaarsevenement: Voorlopige opzet 3 dames komen praten over incasso 

problemen met ondersteuning van Toon Roelofs . 

De kosten voor de spreker Guido Thijs vinden we te hoog. 

John van Wanrooij stelt voor om Frank Hanengraaf te vragen of hij een lezing 

wil geven over het thema “Wet Inkomen en Zekerheid”. Peter Strik gaat hier 

achteraan.  



Onderhoud met horeca en winkeliers: Peter Strik  

De evenementencommissie is bijna rond Sanne vd Haterd, Wilma van Herpen en 

Boet v Dijk zijn akkoord. Alleen is Peter Strik nog in gesprek met Mark van der 

Heijden. Patricia van de Cruijsen doet alleen mee ter ondersteuning. De 

bedoeling is dat eind september deze commissie zijn eigen presenteert aan de 

horeca en winkeliers van Geffen. 

John van der Sangen vraagt wat het budget is? De winkeliers/horeca moet eerst 

met voorstellen komen. 

Mark van der Heijden wil lid worden. Wilbert van den Berg, zal hem benaderen. 

 

6. Ondernemersevent 2016  

Ondernemersevent wordt vast gelegd op zaterdag 16 januari 2016, daar hier 

draagvlak voor is vanuit de winkeliers/horeca.. 

De organisatie van de Ondernemer van het jaar 2015, moet een mix maken van 

ondernemers waaruit de leden kunnen kiezen. 

7. December verlichting  

Boet van Dijk heeft een offerte van Starlight maar deze is fors. We besluiten 

om niet verder te kijken naar nieuwe verlichting.  

John van der Sangen bespreekt dit in het overleg met winkeliers/horeca en 

vraagt of hun misschien een alternatief hebben. 

 

8. Acquisitie nieuwe leden 

Nieuwe leden die in 2015 lid worden gaan pas in 2016 contributie betalen. 

Ieder lid van het bestuur zal de lijst met potentiële leden nogmaals bekijken en 

de ondernemers die hij wil benaderen aan Wilbert door geven. Wilbert zal de te 

benaderen lijst update. 

Jordi Hartogs zal een Acquisitie brief maken . 

 

9. Rondvraag 

Peter Strik: wordt de wandelvierdaagse nog gesponsord? Frank Strik kijkt dit 

na een het eventuele sponsorbedrag wordt overgemaakt.  

 

10. Afsluiting 

John van Wanrooij sluit het overleg om 11.00 uur. 

 

 

Volgend bestuursoverleg: woensdag 26 augustus om 10.00 uur 

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

Agenda volgt  
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