
Geffen: 30 mei 2016 

Verslag Bestuursoverleg Ondernemend Geffen  

Datum:  woensdag 11 mei om 14:00 uur  

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

 

Verslag bestuursoverleg 

1. Opening door John van Wanrooij 

 

2. Afmeldingen  

Het voltallige bestuur is aanwezig 

 

3. Binnengekomen post 

Geen binnengekomen post, die behandeld dient te worden 

 

4. Verslag bestuursvergadering 24 februari 2016 

Jordi: zal nogmaals proberen om Heesen Yachts te benaderen via John van Schijndel. 

Mocht dit niet lukken dan gaat Peter bij Spierings kranen informeren. 

Jordi: De Rabobank sponsort geen evenementen zoals de Late Night Kerst Shopping. 

Hij gaat nu proberen of de Rabobank een kraam wil huren á €500.-, tijdens dit 

evenement. 

Jordi: Kan de naam op Facebook worden aangepast? Wilbert kijkt hierna. 

Peter: Het bezoek aan FC OSS was met 40 deelnemers zeer geslaagd.   

Het verslag bestuursvergadering van 24 februari 2016 wordt geaccordeerd. 

 

5. Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2016  

Jordi: zal de gezamenlijke inkoop van Energie en Afvalverwerking onder de aandacht 

brengen in de eerst volgende nieuwsbrief. 

Wilbert: gaat Jos de Veer van de stichting AED Geffen benaderen. Ondernemend 

Geffen gaat de kosten voor een nieuw te plaatsen AED in Geffen voor haar rekening 

nemen. Voor deze AED stellen we €2000.- beschikbaar. Een voorwaarde is wel dat er 

een PR campagne aan vast wordt gekoppeld. 

Frank: gaat na of er dit jaar nog een sponsoring voor de Geffenaar van het jaar, 

beloofd is.  

Het verslag Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2016 wordt geaccordeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Evenementen 2016  

 

Paas Actie 2016: Was een groot succes. 

Peter: tijdens een overleg op 11 mei, van de werkgroep winkeliers/horeca/consultancy, 

zal worden voorgesteld om €150.- extra bijdrage te vragen om de evenementen van 

deze werkgroep te financieren.  

Peter: Er zijn cadeaubonnen gemaakt voor Ondernemend Geffen. Deze cadeaubonnen 

liggen nog bij Sanne maar gaan naar Wilbert.   

 

24 mei 2016: Bedrijfsbezoek EcoPoll.  

Wilbert: De uitnodiging hiervoor gaat 11 mei naar de leden. 

John van Wanrooij vindt dit veel te laat en ziet graag de uitnodigingen eerder 

verspreid.  

Peter: zal aan Wilbert, eerder de informatie betreffende evenementen mailen. 

 

September 2016: Jaarlijks uitstapje. 

Bezoek aan Heesen Yachts of Spierings kranen? 

Peter: gaat er achter aan en laat zo snel mogelijk weten wat en wanneer het is 

geworden. 

 

Thema avond najaar 2016: 

Jordi: zet een oproep in de nieuwsbrief en benaderd notaris Ekelmans. 

 

7. Rondvraag 

Peter: heeft fiat gegeven om de december verlichting te laten repareren. 

Jordi: Er is een nieuwe kledingwinkel geopend in Geffen. Kunnen we deze nieuwe 

ondernemer, geen gratis lidmaatschap aanbieden voor 2016? 

Het bestuur vindt dit prima. 

Jordi: Zal deze nieuwe ondernemer benaderen. 

Jordi: Wil leden gaan benaderen om zo nieuwe bestuursleden te werven voor de 

toekomst. Hij zal een oproepplaatsen in de nieuwsbrief. 

Wilbert: Björn van Bergen heeft zich aangemeld als tweede lid van Leewika mag dat. 

Het bestuur is van mening dat van Bergen Bouw en Leewika, twee aparte ondernemingen 

zijn en dat Björn zelfstandig lid zal moeten worden. 

Wilbert: zal contact opnemen met Björn.   

John van Wanrooij: We moeten reageren op de mail van Jo-Rien Steenbergen. 

Ondernemend Geffen heeft geen invloed op het verkoop assortiment van haar leden. 

Wilbert: zal dit regelen. 

  

8. Afsluiting 

John van Wanrooij bedankt de rest van het bestuur voor hun inbreng en sluit het 

overleg. 

 

Volgend bestuursoverleg: woensdag 31 augustus van 09:00 – 10:00    

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



Aktie punten 

John 

van 

Wanrooij 

Wilbert 

van den Berg 

Frank Strik Jordi Hartogs John 

van der 

Sangen 

Peter 

Strik 

Boet 

van 

Dijk 

 Naam Facebook 

pagina aanpassen 

Sponsoring 

Geffenaar 

van het Jaar 

bekijken 

Inkoop energie en 

afvalverwerking, 

thema avond, 

oproep nieuwe 

bestuursleden in 

nieuwsbrief 

plaatsen 

 Overleg met 

werkgroep 

winkeliers/horeca 

/consultancy  

 

   Notaris Ekelmans 

benaderen 

   

 Jos de Veer 

benaderen over 

AED 

 Heesen Yachts  Evenementen 

eerder bij 

Wilbert melden 

 

 Cadeaubonnen bij 

Sanne ophalen  

 Deelname RABO 

Bank, Late Night 

Kerst Shopping 

voor €500.- 

 Jaarlijks 

uitstapje regelen 

en het bestuur 

iets laten weten 

 

 Uitnodigingen 

EcoPoll versturen 

 Verslag plaatsen 

op de site 

   

 Reageren op mail 

van Jo-Rien 

Steenbergen 

 FB link op de site 

zetten 

   

 Contact opnemen 

met Björn van 

Bergen 

 Benaderen nieuwe 

kledingzaak 

   

 

Voorzitter        Secretaris  

 

John van Wanrooij       Wilbert van den Berg 


