Geffen: 28 januari 2017
Verslag Bestuursoverleg Ondernemend Geffen
Datum:

woensdag 14 december om 08:00 uur

Locatie:

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

Verslag bestuursoverleg
1. Opening door John van Wanrooij
2. Afmeldingen
Frank Strik en Jordi Hartogs
3. Binnengekomen post
Uitnodiging gemeente Oss voor de Nieuwjaarsborrel op maandag 9 januari 2017.
Boet van Dijk zal Ondernemend Geffen vertegenwoordigen.
Offerte van DigiFactory voor het optimaliseren van de website.
1: Activiteiten module + inzage deelnemers.
2: Lid worden via de website.
Kosten voor deze update €640.- ex BTW.
Onze website wordt per maand 600 maal bezocht.
John van Wanrooij stelt voor om dit voor het volgend overleg op de agenda te zetten,
daar Jordi er het meeste van af weet.
4. Verslag bestuursvergadering 27 oktober 2016
Boet: merkt op dat hij vorig overleg niet aanwezig was.
Jordi: heeft het e-mailadres van Leon van de Mortel nog niet aan Wilbert doorgegeven.
John van Wanrooij: Leon van de Mortel wil graag de uitnodigingen ontvangen voor de
evenementen. Wilbert zal dit regelen.
Leon van de Mortel heeft tevens aangegeven om zijn netwerk te willen gebruiken, om
bij ondernemers in Oss een ingang te krijgen om bv. een bedrijfsbezoek mogelijk te
maken.
Wilbert: De aanpassing van Facebook is alleen op te lossen met een button op de
website hij neemt dit op met Jordi.
Het verslag bestuursvergadering van 27 oktober 2016 wordt geaccordeerd.
5. Evenementen 2016
De informatie avond was goed bezocht.
John van Wanrooij merkt op dat het verhaal van de Rabobank over het over het nieuwe
financieren, niet treffend was.
De lezingen van de Kracht van Oss, wethouder Frank den Brok en notaris Ekelmans
waren zeer boeiend.

Het bedrijfsbezoek aan Spiering Mobile Cranes was zeer geslaagd, net als het
Ondernemers café met buffet bij Zin in Geffen.
Ondernemersevent 2017: vrijdag 13 januari 2017 locatie Zin in Geffen
Peter Strik: er is voor gekozen om dit jaar geen thema aan het feest te verbinden.
Er speelt een band van 3 personen (€600.-) twee maal een half uur.
Zin verzorgt een Walking Dinner.
Jan van Ravenstein zal de avond en de verkiezing van Ondernemer en jonge ondernemer
van het Jaar aan elkaar praten.
De rest van de avond moet nog door de commissie worden ingevuld.
Peter zal 15 december de gegevens voor de uitnodigingen naar Wilbert mailen zodat
deze de uitnodigingen kan maken en verspreiden.
Verkiezing Ondernemer van het jaar 2016
Peter Strik: Genomineerden voor deze titel zijn:
1
van Wanrooij bouw en ontwikkeling
2
Spierings sport
3
Stadhouder groen
4
van de Haterd wegenbouw
5
Café Boetje
6
Jagers asbest sanering
7
Patrick van Zandvoort bouw
8
Jo van Druenen Poelierderij
Jonge ondernemer
1

Frank van Lent makelaardij

2

Nicky Craane autoschade

3

Dim v.d. Put

John van Wanrooij vraagt: waarom om er geen motivatie is geven bij de genomineerden
door de commissie?
Peter Strik: we waren maar z’n tweeën om de voorstellijst te maken.
John van Wanrooij: dan hadden zij hulp in moeten roepen van het bestuur of één van
onze leden.
Er volgt een open discussie tussen Peter Strik en John van Wanrooij.
De commissie moet met een gemotiveerd voorstel komen, waaruit het bestuur drie
kandidaten kan kiezen.
Peter Strik: gaat nog diverse weekbladen benaderen om aandacht te besteden aan de
verkiezing.
John van Wanrooij: gaat Wethouder Frank den Brok nog persoonlijk uitnodigen voor het
Ondernemersevent 2017.

6. Samenwerking andere ondernemersverenigingen
Wilbert: heeft contact gehad met NOV Nuland en OVV Vinkel. Leden van NOV Nuland
zijn uitgenodigd voor onze informatieve avond en onze leden zijn uitgenodigd voor de
bijeenkomst van NOV Nuland.
Begin 2017 komen de drie verenigingen bij elkaar om een gezamenlijke informatieve
avond te bespreken.

7. Rondvraag
Peter Strik: moeten we een vervolg geven aan het bezoek, aan FC Den Bosch en FC
Oss? We zijn van mening dat we dit in 2017 weer moeten doen.
John van Wanrooij: wat is er precies afgesproken over de molenverlichting met Ria
Bosch?
In ons overleg van 11 mei 2016 staat bij de rondvraag dat Peter Strik fiat heeft
gegeven om de december verlichting te laten repareren.
Het budget voor deze reparatie was begroot op €1500.-.
Door een communicatie probleem tussen Ria Bosch en Peter Strik is de gehele
molenverlichting niet gerepareerd maar is de verlichting geheel vervangen en zo zijn de
kosten hoger uitgevallen dan begroot.
Peter neemt contact op met Ria en geeft door dat de €3000.- betaald wordt/is.
De verdere kosten voor de molenverlichting nu en in de toekomst komen niet meer voor
rekening van Ondernemend Geffen. Deze kosten zullen dus voor rekening komen van
Winkeliers/Horeca/Consultancy Geffen.
John van der Sangen: de afspraak was dat de verlichting op het plein afdoende zou zijn.
8. Afsluiting
John van Wanrooij bedankt de aanwezigen 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
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