
Bestuursoverleg  Ondernemend Geffen 26-11-2013 

Geffen: 18-02-2014 

Bestuursoverleg Ondernemend Geffen 

Datum:  dinsdag 18 februari 2014 om 13.00 uur 

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

 

Verslag 

1. Opening  

John van Wanrooij opent de vergadering om 13.00 uur. 

2. Binnengekomen post 

Afmelding John van der Sangen en Peter Strik 

Sanne Bloem - en Interieurstyling gaat per 19 maart 2014, verhuizen van 

Dorpsstraat 20 naar Dorpsstraat 19 

3. Verslag bestuursvergadering 20 november 2013  

Frank Strik heeft de KVK opgezegd maar nog niets terug ontvangen. 

Het verslag wordt goed gekeurd. 

4. Aangepaste Financieel overzicht en begroting 2013/2014 

Frank heeft het leden aantal aangepast in de begroting. 

Er is € 350 opgenomen voor de gezamenlijke activiteit Maasdonk, Jordi zal 

hierover contact opnemen met Geert van den Bosch.  

Ondernemers vereniging Nuland is aan de beurt om een avond te organiseren. 

Het bestuursuitje zal Frank weer op € 900.- begroten. 

Frank roept voor de ledenvergadering de kascontrole commissie bijeen. 
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5. Evaluatie Ondernemersevent 2014, evenementen kalender 2014  

 

Door afwezigheid van Peter Strik komen we hierop terug in volgend overleg 

 

Peter heeft medegedeeld dat er 108 personen op het Ondernemersevent 

aanwezig waren. 

Het ondernemersevent was geslaagd met een goede opkomst en verzorging. 

 

Volgend jaar B&W en de bedrijfscontact persoon van de gemeente (Oss) 

eerder uitnodigen.   

 

Peter Strik zal nog een evenementenkalender maken voor 2014. 

Voor een bedrijven bezoek met aansluitend Ondernemers café, hebben Four 

Winds K9 en Hanex laten weten, ons hiervoor uitnodigen. 

 

6. Ondernemer van het jaar 2014  

 

We zullen als bestuur de criteria voor de ondernemer van het jaar nog eens 

onder de loep moeten nemen.  

Tevens zal er beter gecommuniceerd moeten worden en is een draaiboek 

wenselijk.   

John van der Sangen heeft medegedeeld dat hij de onthulling van de 

ondernemer van het jaar magertjes vond. Nr. 2 en 3 hadden ook naar voren 

moeten komen om het geheel compleet te maken. 

De PR kan beter, Jordi gaat het Brabants Dagblad benaderen om als nog een 

interview met Hanex te regelen. 

 

7. Feestverlichting najaar 2014 
 

Boet van Dijk coördineert dit. Er worden ieder een deel van de verlichting 

vervangen. 

 
8. Algemene Ledenvergadering 2014 

 

Er wordt een ledenvergadering gepland op dinsdag 25 maart a.s. om 20.00 

uur in Cafe Zaal ’t Haasje (Wilbert) te Geffen, met aansluitend een 

Ondernemers Café. 

Wilbert maakt de agenda en een Jaarverslag samen met Jordi.  
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9. Rondvraag 

Geen vragen 

10. Afsluiting 

De volgende vergadering, plannen we tijdens de Algemene Ledenvergadering 

John van Wanrooij sluit de vergadering om 13.25 uur 

 

Taken: 

John van 

Wanrooij 

Wilbert Frank Jordi John Peter Boet 

 Agenda Algemene 

Ledenvergadering 

maken 

KVK opzeggen Opzet maken 

Jaarverslag 

 Evenementen 

kalender 

maken 

 

 Jaarverslag maken € 900.- 

begroten voor 

het 

bestuursuitje 

Contact 

opnemen met 

Brabants 

Dagblad 

   

 Reserveren bij Cafe 

Zaal ’t Haasje 

(geregeld) 

kascontrole 

commissie bijeen 

roepen 

Contact 

opnemen met 

Geert van den 

Bosch 

   

       

 

 


