
 

Bestuursoverleg  Ondernemend Geffen 24-06-2013 

Verslag bestuursoverleg Ondernemend Geffen 

Datum:  24 juni 2013 

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

Strik, Boet van Dijk en Wilbert van den Berg 

Afmelding:  Frank Strik 

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

 

1. Opening: 

  

John van Wanrooij opent de vergadering om 16.00 uur 

 

2. Binnengekomen post: 

 

Geen binnengekomen post 

 

3. Verslag bestuursvergadering 15 april 2013: 

 

Verslag wordt goed gekeurd 

 

4. Voortgang oprichten vereniging: 

 

John van Wanrooij zal RPL nog benaderen. 

 

Gebr. Van den Berg hebben 1 lidmaatschap dit moeten er 2 worden. 

 

Oude bankrekeningen en KVK nummers moeten nog worden opgezegd door 

Frank Strik en Wilbert van den Berg. 
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5. Overdracht financiële zaken & Automatisch incasso: 

 

Alle machtigingen zijn getekend. 

Frank Strik kan de incasso’s gaan regelen. 

 

Tijdens het volgende overleg zal Frank Strik met een begroting komen.  

 

6. Verslag overleg ondernemers Maasdonk van 31 mei jl.  

(John van Wanrooij en Peter Strik) 

 

Het verslag van dit overleg zal worden verzonden naar al onze leden. 

Met als aandachtspunt het aanbestedingsbeleid van de gemeente 

Maasdonk. Wilbert van den Berg regelt dit. 

 

Nieuwsbrieven van de vereniging, in de toekomst ook mailen naar 

wethouders: mevr. Moon, dhr. Brands en dhr. Vaan de Ven. 

 

7. Verslag overleg evenementencommissie (Peter Strik) 

 

Na de zomervakantie komt de evenementencommissie met een 

evenementen kalender waarin ook 2014 meegenomen zal worden. 

 

John van der Sangen zal ook deel uit gaan maken van de 

evenementencommissie. 

 

Medio september zal er een avond gepland worden, waarop de 

gezamenlijke inkoop van Energie en Afvalverwerking uiteengezet zal 

worden.  

Hiervoor zullen sprekers worden uitgenodigd.  

Aansluitend het eerste Ondernemers Café plaatsvinden.  

Jordi Hartogs en John van Wanrooij nemen dit op zich.   

 

In november zal er een excursie worden gepland, Peter Strik overlegd met 

de evenementencommissie en komt met een voorstel. 
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8. Sponsoring, wat wel en wat niet: 

 

Wilbert van den Berg zal de sponsor activiteiten in beeld brengen.  

Daarna komen we hierop terug. 

 

Wel is al duidelijk dat we zo min mogelijk gaan sponsoren. 

 

John van der Sangen neemt contact op met Rottenrijk en Ria Bosch, over 

de vlaggenlijnen tijdens de carnaval.  

 

 

9. Wat wel en wat niet publiceren in de nieuwsbrief:: 

 

Per kwartaal komt er een nieuwsbrief uit.  

De redactie is in handen van Jordi Hartogs.  

Artikelen kunnen bij Jordi Hartogs digitaal worden aangeleverd. 

 

 

10. Rondvraag: 

 

Geen vragen. 

 

11. Afsluiting 

Het volgende overleg wordt gepland op dinsdag 10 september om 13.00 uur  

John van Wanrooij sluit de vergadering om 17.40 uur. 

 

 

Secretaris: Wilbert van den Berg 
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