
Bestuursoverleg  Ondernemend Geffen 20-12-2013 

Verslag bestuursoverleg Ondernemend Geffen 

Datum:  20 november 2013  

Aanwezig:  John van Wanrooij, John van der Sangen, Jordi Hartogs, Peter 

Strik, Boet van Dijk, Frank Strik en Wilbert van den Berg 

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

Geffen: 20-12-2013 

 

Agenda 

1. Opening:  

John opent om 13.00 het overleg 

 

2. Binnengekomen post: 

Brief van W.I.K.: zei vragen om een donatie. 

We besluiten om hier geen gehoor aan te geven. 

Er is een brief naar de gemeente gegaan met daarop de koopzondagen die 

we samen met van der Heijden meubelen hebben opgesteld.  

De koopzondagen zullen verspreid en op de site worden gezet als ze 

definitief zijn.   

 

3. Verslag bestuursvergadering 10 september 2013: 

Frank Strik moet het KVK nummer van de oude BVG nog opzeggen. 

John van Wanrooij moet het contract met van Happen nog tekenen. 

In het nieuwe jaar zal er een reminder komen over de gezamenlijke energie 

en afvalverwerking inkoop (Jordi). 

Boet, gaat nog achter de gegevens van RPL verhuur aan. 

 

4. Financieel overzicht en begroting 2013/2014:  

de post bezoek FC Den Bosch mag komen te vervallen. 

Het jaarlijks uitstapje was begroot op € 3500.- dit moet € 3000.- worden. 

Frank past dit aan en komt met een nieuw financieel overzicht. 
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5. Evenementen kalender: 

Peter zorgt voor een verslag van de Bavaria Tour en Jordi zet deze op de 

site. 

Aankondiging maken Ondernemersevent met het bekent maken van de 

Ondernemer van het jaar 2013 (Wilbert en Peter). Versturen op 13 

december en 18 december een reminder met kerstgroet (Wilbert). 

  

6. Stand van zaken betreffende feestverlichting 

Repareren kost € 400.- op 27 november worden de defecte molenlampen 

gerepareerd en opgehangen. (Boet) 

 

7. Hoe om te gaan met ledenlijst (naar derde) 

Niet verspreiden evt. kan er mail verspreid worden via de secretaris. 

 

8. Rondvraag: 

Peter, vraagt of Ria en Maarten volgt jaar weer mee gaan eten. We 

besluiten om hen weer mee te vragen. 

 

9. Afsluiting: 

John van Wanrooij sluit het overleg om 13.40 uur. 

 

Het volgende overleg: wordt gepland op dinsdag 18 februari 2014 om 13.00 

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