
Geffen: 24-04-2015 

 

Verslag Bestuursoverleg Ondernemend Geffen 

 

Datum:  woensdag 22 april 2015 om  14.30 uur 

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

Afmelding: Peter Strik 

 

Verslag 

1. Opening door John van Wanrooij 

 

2. Binnengekomen post 

 Factuur W.I.K. 

 3 O ze hebben periodiek overleg met een afvaardiging van de gemeente Oss. 

Wilbert zal hen mailen, met de vraag of ze een agenda hebben van dit 

overleg. 

Tevens, of ze zouden willen informeren welk standpunt, de gemeente Oss 

inneemt t.o.v. de bestemming voor het oude gemeentehuis van Geffen.  

 

3. Verslag bestuursvergadering 24 februari 2015  

Wilbert zal het aanpassen en naar Jordi mailen. Zodat deze het kan plaatsen op de 

site. 

Boet: volgens hem valt de geplande datum voor het Ondernemersevent (22 januari 

2016) samen met Recht vur zunne Roap.  

John van de Sangen gaat hier achter aan. 

John van Wanrooij: we moeten Sanne van de Haterd benaderen over het feit 

dat zij zich in wil zetten, voor activiteiten die betrekking hebben op het winkelend 

publiek in Geffen. 

Wilbert zal Sanne benaderen. 

 

 

4. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2015  

Wilbert zal het aanpassen en naar Jordi mailen. Zodat deze het kan plaatsen op de 

site. 



5. December verlichting 

Boet van Dijk, de kosten om de gehele bestaande verlichting te reparen zijn:  

€ 106.- aan materiaal en € 50.- arbeidsloon per armatuur. We praten over 60 

armaturen, de totale kosten zouden dan € 3106.- bedragen. De armaturen zouden 

dan jaarlijks moeten worden gecontroleerd daar ze heel kwetsbaar blijven. 

John van der Sangen stelt voor om na te gaan denken, over een andere verlichting. 

Boet gaat informeren bij de gemeente Oss, hoe het daar geregeld is.  

Daar na komt hij met 2 voorstellen.  

1: nieuwe verlichting van café Boetje tot aan Margriet Meubelen  

2: verlichting om het Dorpsplein. Hiervoor zal hij ook de firma Starlight benaderen. 

 

6. Kaarten Geffen meets groot Oss 

Na diverse malen de gratis kaarten onder de aandacht van onze leden te hebben 

gebracht, zijn er nog 50 kaarten over. 

We besluiten om die 50 kaarten terug te geven aan de W.I.K. zodat zij deze nog 

kunnen verkopen. 

Wilbert neemt hierover contact op met Johan van Herpen. 

 

7. Acquisitie nieuwe leden 

Jordi, heeft een opzet gemaakt aan de punten zal hij belangenbehartiging 

toevoegen. 

Tevens heeft hij een lijst opgevraagd bij de K.V.K. hierop staan 405 ondernemers 

in Geffen. Jordi gaat deze lijst uitfilteren en mailen naar de bestuursleden.  

Zij gaan bekijken wie welke ondernemer gaat benaderen. Eerst per mail of brief, 

daarna wordt het potentiële lid, persoonlijk benaderd.  

Boet, vraagt of Patrick Grim die in Geffen woont, maar in Oss zijn onderneming 

heeft gevestigd, lid kan worden? Dit is geen probleem. 

 

8. Onderhoud met horeca en winkeliers  

John van der Sangen, neemt dit op binnen de evenementencommissie.  

De commissie gaat een datum in september plannen en deze avond verder 

uitwerken.  

Volgend overleg komen zij met een voorstel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Rondvraag 

John van Wanrooij, Peter Strik heeft nog geen contact opgenomen met John, over 

de invulling van het bedrijfsbezoek aan: van Wanrooij keukens, badkamers & tegel 

warenhuys. Hij wacht de reactie van Peter af. 

John van der Sangen, zal Peter hier ook nog over benaderen. 

 

Peter Strik, gaat de ondernemersverenigingen van Lith, Nuland, Vinken en TIBO 

benaderen, met de vraag of zij mee willen denken over een avond met een spreker, 

van formaat. 

John van Wanrooij, ziet meer in het upgrade van het Ondernemersevent en de 

uitstapjes, dan in een dure spreker. 

 

John van der Sangen zal de evenementencommissie bij elkaar roepen. Om zo 

tijdens ons volgend overleg, met een compleet ingevuld en begroot, 

najaarsprogramma te kunnen komen. 

 

10. Afsluiting 

John van Wanrooij bedank de bestuursleden voor hun aanwezigheid en sluit de 

vergadering. 

 

Volgend bestuursoverleg: woensdag 10 juni om 10.00 uur 

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

 

John van Wanrooij       Wilbert van den Berg 

 


