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Geffen: 24-02-2015 

 

Bestuursoverleg Ondernemend Geffen 

 

Datum:  dinsdag 24 Februari 14.30 uur 

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

Vooraf gaand aan dit overleg hebben we eerst een onderhoud met Jan van der Zande en 

Johan van Herpen, van W.I.K. uit Geffen. 

John van Wanrooij heet hen van harte welkom. 

Johan van Herpen legt onderbegeleiding van videobeelden uit wat de bedoeling is.  

Muziekvereniging “Willen Is Kunnen” organiseert op zaterdag 25 april 2015, in samenwerking 

met alle andere culturele Geffense verenigingen, die mee willen doen, een Culturele Avond in 

brede zin met vooral muziek, maar ook dans en theater in sporthal De Geer in Geffen. Ook 

wordt een gelegenheidsorkest geformeerd met muzikanten afkomstig uit alle kernen van de 

gemeente Oss. De avond begint om 20.00 uur. 

Er is een groot podium met daarvoor voldoende gezellige zitjes en achteraan in de zaal 

statafels. Aan de zijkant zijn marktkraampjes waar Geffense verenigingen en stichtingen, 

die dat graag willen, zich kunnen presenteren aan het Geffense, maar ook Osse publiek. In 

het eerste deel laten wij als kern Geffen samen aan ”heel Oss” (College B & W, genodigden, 

Oss publiek) zien wat Geffen allemaal in haar mars heeft. In de pauze kan het publiek een 

drankje nuttigen, even gezellig buurten, serieus netwerken en/of de marktkraampjes 

bezoeken. 

In het tweede deel treedt het 1e Groot Osse Gelegenheidsorkest o.l.v. Rob van Reijmersdal 

op. Dit gelegenheidsorkest bestaat uit enthousiaste leden van de 9 andere officiële Osse 

muziekverenigingen. De muzikale werken gaan van mondiaal naar lokaal. Gedurende de avond 

wordt er als het ware steeds meer ‘ingezoomd’. Na afloop van het officiële programma (circa 

22.30 uur) is er een After Party met een optreden van Time Machine, een hele goede 

Geffense coverband. 

Hij vraagt ons hoe wij staan tegenover sponsoring van dit evenement? 

W.I.K. heeft sponsorpakket samengesteld als voorbeeld voor de sponsoring. 

We gaan uit elkaar met de afspraak dat we het bespreken in ons verdere overleg en met een 

voorstel komen. 
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Verslag bestuursoverleg 

Aanwezig:       John van Wanrooij, Jordi Hartogs, Peter Strik, Frank Strik en Wilbert 

van den Berg 

Afmeldingen: John van der Sangen en Boet van Dijk 

1. Opening door John 

John van Wanrooij opent het overleg om 15.00 uur. 

als eerste wil John ons standpunt, betreffende het sponsor verzoek van W.I.K. 

bespreken. 

Peter Strik: in een eerder overleg is vastgesteld dat we als Ondernemend Geffen 

geen belang hebben bij sponsoring en dit dus ook niet zouden moeten doen. 

Frank Strik: Gezien het feit dat er een kennismaking plaats vindt met het college van 

B&W en de Osse gemeenschap zouden we een uitzondering kunnen maken. 

Jordi Hartogs: is van mening dat we geen activiteiten van Geffense verenigingen 

moeten sponsoren, daar anders het eind zoek is. 

John van Wanrooij: ziet ook niets in sponsoring, maar stelt voor om 100 kaarten te 

kopen en te verdelen onder onze leden. 

 

Wilbert van den Berg zal Johan van Herpen benaderen en hem voorstellen dat wij een 

geste willen doen om 100 kaarten te kopen á € 10.- en deze te verdelen onder onze 

leden. 

 

Jordi Hartogs zal een brief opstellen voor onze leden met daarin ons standpunt en 

om aandacht te trekken voor de uit te delen kaarten. 

 

2. Binnengekomen post 

* Factuur Creativos Frank Strik maakt deze over. 

* uitnodiging voor de opening van, van Wanrooij keukens, badkamers &  

          tegel warenhuys op 20 maart a.s. Wilbert mailt dit door naar de bestuursleden. 

 

3. Verslag bestuursoverleg 13 januari 2015 (bijlage) 

Jordi Hartogs: heeft van Erp & Zn. proberen te benaderen betreffende de 

contributie over het verenigingsjaar 2014. Hij heeft echter niets kunnen bereiken. 

Frank Strik: gaat van Erp & Zn. een nieuwe factuur sturen over het jaar 2014 

 

De vorige notulen worden geaccordeerd.    
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4. Verslag Ondernemersevent en Ondernemer van het jaar 2014: Peter Strik 

Peter Strik: het evenement is met 105 bezoekers redelijk bezocht. 

De avond is prima verlopen en de reacties waren positief. 

John van Wanrooij: er moet voor de Ondernemer van het jaar 2015, goed gekeken 

worden naar de criteria en eventueel een voor selectie gemaakt worden, om meer 

stemmen te genereren. 

Tevens vraagt hij aandacht, om voor volgend Event het college van B&W eerder uit te 

nodigen. 

Peter Strik: het ondernemersevent is volgend jaar weer op de 4e vrijdag van januari 

(22 januari 2016).  

 

 

5. December verlichting: Boet van Dijk 

Door afwezigheid van Boet verzetten we dit agendapunt naar het volgend overleg. 

Wilbert van den Berg stuurt Boet wel een mail. Met de vraag hoe het zit met de 

verlichting. 

 

6. Financiële verantwoording 2014 en begroting 2015: Frank Strik   

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Als opmerking geeft de kascommissie mee, dat er een financieel overschot is en laat 

het bestuur in overweging nemen om hier iets mee te doen. 

 

7. Bestuursverkiezingen: Aftredend Jordi Hartogs en Wilbert van den Berg 

Beiden geven aan zich herkiesbaar te stellen. 

 

8. Agenda Algemene ledenvergadering 

Wilbert van den Berg: heeft een concept agenda gemaakt. 

John van Wanrooij: wil punt 6b laten vervallen, aan punt 7b moet worden toegevoegd 

dat Anton van de Cruijsen nog één jaar in de kascommissie blijft en dat Jan Hein 

Stadhouders verkiesbaar is, tevens moet er een reserve kascommissie lid worden 

gekozen. 

 

9.  Acquisitie nieuwe leden 

Jordi Hartogs wordt gevraagd om een brief te maken met daarin punten waarom een 

ondernemer van Geffen lid zou moeten worden van Ondernemend Geffen. 

Deze brief zal worden gestuurd naar ondernemers in Geffen die nog geen lid zijn. Op 

een later tijdstip zullen deze ondernemers ook nog persoonlijk worden benaderd door 

één van de bestuursleden. 

John van Wanrooij: wil een apart overleg met de horeca en winkeliers van 

Ondernemend Geffen, om hen meer betrokkenheid te geven, met de vereniging. Dit 

overleg zou plaats kunnen vinden in september, met vooraf een spreker die 

betrekking heeft op hun branche. 
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10. Contact wedhouder Frank Brok, wedhouder ondernemerszaken gemeente Oss 

John van Wanrooij zal dhr. Brok benaderen voor een onderhoud. 

 

11. Rondvraag 

Wilbert van den Berg: Sanne van de Haterd heeft hem laten weten zich als winkelier 

in te willen zetten, voor activiteiten die betrekking hebben op het winkelend publiek 

in Geffen. 

Peter Strik: in mei heeft de evenementencommissie een bedrijven bezoek gepland, in 

september het jaarlijkse uitstapje en in november een spreker van naam. 

 

12. John van Wanrooij sluit het overleg om 16.00 uur. 

Volgend bestuursoverleg: woensdag 22 april om 14.30 uur 

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

 

John van Wanrooij       Wilbert van den Berg 


