
Bestuursoverleg  Ondernemend Geffen 12-09-2013 

Verslag bestuursoverleg Ondernemend Geffen 

Datum:  10 september 2013 

Aanwezig:  John van Wanrooij, John van der Sangen, Jordi Hartogs, Peter 

Strik, Boet van Dijk, Frank Strik en Wilbert van den Berg 

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

Geffen: 10-09-2013 

 

1. Opening: 

John van Wanrooij opent de vergadering om 16.00 uur. 

2. Binnengekomen post: 

Brief van de Gemeente Maasdonk over aanbesteding van werken en 

diensten. Jordi plaatst deze op de site. 

3. Verslag bestuursvergadering 24 juni 2013: 

26 september is er een informatie avond over: inkoop van energie en afval 

verwerking.  

Jordi maakt een nieuwsbrief met meer informatie over de avond (cijfers 

en voorbeelden). 

Wilbert zal eind deze week (37) de nieuwsbrief mailen naar de leden en 

eind week 38 nog een reminder mailen. 

 

Boet mailt Wilbert de gegevens van RPL 

 

KVK van BVG (Frank) en Bankrekening WHV (Wilbert) moeten nog worden 

opgezegd. 

  

Verslag van 24 juni 2013 wordt goed gekeurd. 
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4. Financieel overzicht en begroting 2013/2014 Frank: 

Frank heeft een financieel overzicht gemaakt 

ondertussen zijn er leden bijgekomen, zodat het financieel overzicht niet 

meer up to date is.  

Frank maakt een nieuw overzicht.  

Volgend overleg komen we hierop terug. 

Ook de kostenpost verzekeringen wordt uit de begroting gehaald.  

Wilbert zegt de verzekering op.  

5. Evenementen kalender Peter  

 

De evenementen commissie heeft een opzet gemaakt met 5 evenementen 

in 2014 en nog 1 in november 2013 

Besloten wordt om in 2014 maar 4 evenementen te organiseren en wel: 

 

1: Januari 2014:  4e vrijdag van het jaar, jaarfeest  

2: Maart/April 2014: Jaarvergadering met bedrijfsbezoek van een lid  

                      met aansluitend Ondernemers Café                           

3: September 2014: Leden uitstapje 

4: November:  Spreker met aansluitend Ondernemers Café 

 

Frank Strik maakt een opzet voor het bestuursetentje. 

 

6. Sponsoring Wilbert komt met een overzicht 

 

De sponsoring aan de Geffenaar van het jaar laten we afhangen van het 

initiatief van de organisatie. 

 

Onder E.S.G. vallen ook de sponsoring van: de Sinterklaas intocht en de 

Oranje actie. Hierdoor vervallen de bedragen van € 150.- en € 100.-. 

 

Besloten wordt om de sponsoring van € 150.- aan de avond 4 daagse te 

laten vervallen. Wilbert stuurt een brief. 

 

Boet gaat inventariseren hoe het met de feestverlichting is gesteld. 

Tevens gaat hij navraag doen bij van den Hanenberg en van Zandvoort wat 

de kosten voor een renovatie van de feestverlichting.  

Volgend overleg komt Boet met een voorstel.  

 



Bestuursoverleg  Ondernemend Geffen 12-09-2013 

Sponsoring die blijft: 

1: Geffenaar van het jaar  € ? 

2: E.S.G.    € 300.- 

3: Feestverlichting   € 500.- begroot  

 

7. Rondvraag 

 

Wilbert: is er briefpapier besteld? Navraag doen bij Bram. 

 

8. Afsluiting 

 

Het volgende overleg wordt gepland op dinsdag 26 november om 13.00 uur.  

John van Wanrooij sluit de vergadering om 14.05 uur. 
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Secretaris: Wilbert van den Berg 

 


