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Geffen: 7-2-2018 

Bestuursoverleg Ondernemend Geffen  

 

Datum bestuursoverleg: woensdag 13 december 2017 van 08:00 - 09:00 uur  

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

Verslag bestuursoverleg 

1. Opening door John van Wanrooij 

 

2. Aanwezig 

John van Wanrooij, Jordi Hartogs, John van der Sangen, Frank Strik, Peter Strik, Boet 

van Dijk en Wilbert van den Berg. 

 

3. Binnengekomen post 

L. Boumans van Dinther RVS Bewerking B.V. meldt zich af als lid. 

Verder is er geen binnengekomen post die besproken dient te worden. 

 

4. Verslag bestuursvergadering 04 oktober 2017 

Boet van Dijk: was 04 oktober 2017 afwezig maar had zich niet afgemeld. 

John van Wanrooij: gaat Bas Huiskens van TIBO benaderen.  

 

5. Evaluatie Informatieve avond 2017 (Peter Strik) 
Peter Strik: vraagt zich af of de avond voor 22 personen wel zin heeft? Volgens hem zitten 

de leden niet te wachten op deze zware onderwerpen. 

John van der Sangen: misschien moeten we de informatieve avond maar om de 2 of 3 jaar 

plannen? 

John van Wanrooij: eventueel kunnen we de Rabobank vragen om mee te participeren in een 

informatieve avond? 

Jordi Hartogs: we moeten deze avond meer vorm geven. 

We komen hier in een volgend overleg op terug.  

 

6. Activiteiten beleid (Peter, Boet en John van der Sangen) 
Peter Strik: een globale planning maken is mogelijk, maar door de agenda’s van derde is het 

moeilijk om een definitieve planning te maken in het begin van het jaar. 

 

7. Hap & Trap NOV en OVV (Peter Strik) 

Deze zou evt. in juni 2018 plaats kunnen vinden. Peter is nog aan het bekijken welke 

doelgroep ze kunnen bereiken. 

Na verder overleg te hebben gehad met NOV en OVV komt Peter hierop terug. 

 

8. Herontwikkeling Dorpsplein (Jordi) 

Er is een overleg geweest met de Dorpsraad. Begin 2018 volgt er een overleg met de 

gemeente Oss en de Dorpsraad 

 



2 
 

9. Startpagina Geffen (Jordi)  

Deze pagina is in de maak en zal medio maart 2018 online zijn. 

 

10. Rondvraag 

Jordi Hartogs: is er een verslag van de Late Night Kerst Shopping 2017 en van de 

informatieve avond?  

Peter Strik mailt de verslagen en foto’s naar Jordi en Wilbert.  

 

Peter Strik: de genomineerde voor de Ondernemer van het Jaar 2017 zijn bekent. Jan 

van Ravenstein gaat deze genomineerde langs voor een interview. Daarna kunnen de 

leden via de site stemmen. 

 

Peter Strik: volgend jaar komen de kosten voor het hangen van de molenverlichting voor 

eigen rekening. Hij zal na gaan wat de kosten dan precies zijn en we komen hierop 

terug.  

 

11. Afsluiting 

John van Wanrooij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg. 

 

Volgend bestuursoverleg: vrijdag 23 februari van 12:15 – 13:15 uur     

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 

Frank 

Hannegraaf, 

Dennis van 

de Pol en 

Dave 

Verstegen 

benaderen 

Verslag  

04-10-2017 

aanpassen 

 Verslag plaatsen 

op de site 

 Hap & Trap 

verder uitwerken 

 

Bas Huiskes 

benaderen 

TIBO 

    Activiteiten 

beleid maken 

 

     Verslag en foto’s 

L.N.K.S. en 

informatieve 

avond mailen naar 

Jordi en Wilbert  
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Voorzitter        Secretaris  

 

John van Wanrooij       Wilbert van den Berg 

 

 


