
Geffen: 03-01-2016 

Verslag Bestuursoverleg Ondernemend Geffen / Informeel gesprek project 

Voorzieningenkaart 2030 

Datum:  woensdag 25 november 2016 om 08.30 uur  

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

 

Voorzieningkaart 2030 

Het overleg met Geert-Jan van den Brand over de voorzieningenkaart 2030, komt door 

tijdgebrek te vervallen. 

Jordi en Wilbert zullen de 3e werkgroep bijeenkomst, Voorzieningenkaart Geffen, d.d. 1 

december 2015 in de Koppellinck, bijwonen. 

En hier verslag van uitbrengen. 

 

1. Opening door John van Wanrooij 

 

2. Afmeldingen:  

geen afmeldingen 

 

3. Binnengekomen post: 

Uitnodiging voor het Werkatelier 'Oss; de innovatieve maakstad!', op 9 december in 

Dome-X. Hier besteden we geen aandacht aan.  

 

Rottenrijk nieuwe carnavalskrant. Wilbert mailt hen dat we geen interesse hebben. 

 

26 november 2015 is er een Netwerk avond in Oss. Frank Strik gaat hier naar toe en 

brengt verslag uit. 

 

R. Braakhuis heeft een mail gestuurd met de vraag of DFM zich in Geffen mag vestigen 

en wat het bestuur hier aan kan doen? 

Wilbert laat dhr. Braakhuis weten dat, detailhandel een vrij beroep is en dat er voor 

het beginnen van een bloemenwinkel geen vestigingswet van toepassing is. 

 

4. Verslag bestuursvergadering 26 augustus 2015 (bijlage) 

Het verslag van 26 augustus 2015 wordt geaccordeerd. 

 

5. Acquisitie nieuwe leden (Wilbert, Jordi) 

17 nieuwe leden met nog 2 opties  

Jordi vermeld de nieuwe leden in de aankomende nieuwsbrief. 

 

 

 



6. Evenementen najaar 2015 (Peter Strik, John van der Sangen) 

 

De informatieavond, met Frank Hanegraaf en Jos de Veer was slecht voorbereid. 

Maarten van der Dussen was niet aanwezig. Terwijl hij de avond zou leiden. 

De lezingen van met Frank Hanegraaf en Jos de Veer waren zeer interessant en goed 

voorbereid. 

De horeca was matig. 

John van der Sangen stelt voor om de volgende keer af te stemmen wie van het bestuur 

aanwezig zal zijn. 

Peter koppelt het teug naar de evenementencommissie. 

 

Late Night Kerst Shopping 

Peter legt uit hoe de PR is aangepakt. 

De horeca en winkels zijn geopend op deze avond en er zijn 21 deelnemers. 

De kosten bedragen tussen de €5500.- en €6000.- 

Het bestuur besluit om een verdeling te maken van 50%.  

Ondernemend Geffen draagt daarom €3000.- bij aan de kosten van de Late Night 

Kerst Shopping Geffen. 

Door €3800.- bijdrage vanuit de Winkeliers/Horeca/Consultancy Geffen komt het 

budget op €6800.- . 

Bij een vervolg van het evenement zal het zichzelf moeten kunnen bedruipen. 

 

Ondernemersevent 2016  

Het evenement krijgt als thema Werelddelen. 

De muzikale omlijsten wordt verzorgd door de Billy’s. 

 

de 7 genomineerde voor de titel Ondernemer van het Jaar 2015 zijn:  

1: Jumbo v.d. Sangen 

2: van Wanrooij bouw en ontwikkeling  

3: v.d. Pol glas en schilderwerken 

4: café Boet 

5: Sanne bloemen 

 

Stemmen kan dit jaar via de site. 

Jordi: zal de speech voor John van Wanrooij schrijven. 

 

7.  December verlichting (Boet van Dijk) 

     De offerte van Rob Leenders valt te hoog uit. 

     De verlichting zal worden mee genomen in de organisatie van de Late Night Kerst 

     Shopping Geffen.         

     Rien van Wanrooij wil 30 armaturen repareren de kosten bedraagt €40.- per lamp.   

 

8. Rondvraag 

De ledenvergadering zal plaats vinden op 15 of 16 maart 2016 



in ons volgend overleg komt de ledenvergadering op de agenda. 

 

9. Afsluiting 

 

Volgend overleg: woensdag 13 januari om 10.30 uur 

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