
Geffen: 15-2-2017 

 

Bestuursoverleg Ondernemend Geffen  

 

Datum bestuursoverleg: woensdag 15 februari 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, Frank Strik, Jordi Hartogs, John van der Sangen, Boet van Dijk, 

Peter Strik en Wilbert van den Berg. 

 

3. Binnengekomen post 

Brief van de gemeente Oss: de  reactie op het ontwerpbestemmingsplan dat Peter 

Strik had verstuurd is in goede orde ontvangen. 

 

4. Verslag bestuursvergadering 14 december 2016 

Het verslag bestuursvergadering van 14 december 2016 wordt geaccordeerd. 

 

5. Tussentijds financieel verslag (Frank Strik)  

Het begrote budget voor de decemberverlichting á € 1500.- wordt afgekeurd. 

Frank zal de kascommissie tijdig bijeen roepen en de kas laten controleren. 

Daarna zal hij de bescheiden naar Wilbert mailen zodat deze de bescheiden met de 

uitnodiging kan mee sturen. 

Frank gaat ook achter het bestuursuitje aan.    

 

6. Verslag Ondernemersevent 2017 (Peter Strik) 

Op het Ondernemersevent waren 142 leden en het was een geslaagde avond. 

Voor niet leden die toch aanwezig waren is € 35.- in rekening gebracht. 

Jordi: de PR van het Ondernemersevent moet beter worden gecoördineerd. Duidelijke 

afspraken maken over wie wat doet richting de pers. 

John van Wanrooij: Wethouder Frank den Brok, moet meer betrokken worden bij de 

bekendmaking van de Ondernemer en Startende Ondernemer van het jaar. 

Het geluid was zeer slecht. John van Wanrooij stelt voor om Rob Leenders te vragen 

om volgend jaar het geluid te verzorgen. Dit tegen een geringe vergoeding of gratis 

reclame. 

Dit jaar is de achteringang gebruikt, maar voor 2018 kunnen we weer beter 

gebruikmaken van de vooringang van de zaal. 

John van Wanrooij is van mening, dat als ons Event volgend jaar niet samen zou vallen 

met de avond van Lions club Oss er nog een grotere opkomst zal zijn. Wilbert 

informeert bij John Verheijen (06-54237029) wanneer de Lions club haar feestavond 



heeft in 2018.    

 

7. Evaluatie: proces verkiezing ondernemer en startende ondernemer van het jaar 

De evenementencommissie maakt een voorselectie en bepaald de criteria. 

Het overleg over de nominatie moet beter en zorgvuldiger. 

Peter Strik: maakt een lijst met criteria voor de Ondernemer en Startende 

ondernemer van het jaar 2017. 

in september komt de genomineerde Ondernemers en Startende ondernemers van het 

jaar 2017 op de agenda van het bestuursoverleg. 

De genomineerde moeten op tijd worden geïnformeerd. 

 

 

8. Offerte DigiFactory met betrekking tot aanpassing aan de website (Jordi) 

Leden moeten zich nu aanmelden via een email. Als we DigiFactory een programma laten 

inbouwen dat dit Online kan, is dit gemakkelijker en duidelijker voor  potentiële leden. 

We besluiten om DigiFactory opdracht te geven om dit aan te passen. 

Het aanmelden voor evenementen via de site, wordt verworpen. 

 

9. Agenda punten en data algemene ledenvergadering 2017 (zie voorstel in bijlage) 

Als datum wordt woensdag 22 maart vast gesteld met als locatie ’t Akkertje 2.0. 

Peter Strik: regelt het verder met ’t Akkertje 2.0. 

Wilbert: past de concept agenda aan: als punt 10 wordt toegevoegd “ inbreng ideeën en 

tips door leden” en als punt 13 “Verslag Effe noar Geffe 2016 door Bert van Laarhoven”     

 

10. Kandidaat stelling bestuurverkiezingen tijdens ALV 2017 

John van Wanrooij: vraagt aan de zittende bestuursleden hoe zij hun positie zien 

binnen het huidige bestuur. 

Jordi: Nieuw bloed brengt nieuwe ideeën in. 

Frank Strik: wil binnen twee jaar stoppen. 

John van der Sangen: Vernieuwing binnen het bestuur is belangrijk. Hij vindt zijn 

inbreng binnen het bestuur en de vereniging te mager. John besluit nog een periode 

beschikbaar te zijn. 

Peter Strik: Staat open voor vernieuwing. 

Wilbert: geeft aan te stoppen in 2018. 

Boet van Dijk en John van Wanrooij: Willen aanblijven. 

 

11. Acquisitie nieuwe leden 

John van Wanrooij: Stelt voor om een Acquisitie manager aan te stellen. We komen 

hierop terug. 

Jordi: Vindt dat we actief opzoek moeten naar nieuwe bestuursleden. Hij gaat een lijst 

maken met functie omschrijvingen van de bestuursfuncties. Ook hier komen we op 

terug.  

Jordi: maakt een lijst met de potentiële die we nu vast kunnen benaderen. 

 

 

 

 

 



12. Rondvraag 

Geen vragen. 

 

13. Afsluiting 

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

 

Volgend bestuursoverleg: woensdag 17 mei van 08:00 – 09:00    

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 

 Gezamenlijke 

informatieve 

avond NOV en 

OVV 

Kascommissie 

bijeen roepen 

DigiFactory 

benaderen 

 Gemotiveerd 

voorstel maken 

kandidaten 

Ondernemer van 

het jaar 2017 

 

 Lions Club 

benaderen 

Financierverslag 

en jaarrekening 

naar Wilbert 

mailen 

Verslag plaatsen 

op de site 

 lijst met criteria 

voor de 

Ondernemer en 

Startende 

ondernemer van 

het jaar 2017 

 

 Uitnodigingen 

maken ALV en 

versturen 

Bestuursuitje 

regelen 

Functie 

omschrijvingen 

maken 

 Zaal van ’t 

Akkertje 2.0 

regelen voor 22 

maart 2017 

 

 Agenda ALV 

aanpassen 

 Lijst maken. Te 

benaderen 

potentiële leden. 

   

 

Voorzitter        Secretaris  

 

John van Wanrooij       Wilbert van den Berg 

 

 


