
Verslag Bestuursoverleg Ondernemend Geffen 

 

Datum:  woensdag 26 augustus 2015 om  10.00 uur 

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

Afwezig: John van der Sangen 

 

Verslag 

Voorzieningkaart 2030 

Het informeel gesprek met Geert-Jan van den Brand en een lid van de Dorpsraad 

Geffen is door dhr. Van den Brand geannuleerd.  

Dhr. Van de Wetering van de dorpsraad Geffen was wel aanwezig en geeft een korte 

uitleg over het project Voorzieningenkaart 2030. 

We nodigen  dhr. van den Brand weer uit voorafgaande aan ons volgende overleg. 

Stichting AED Beheer Geffen 

Jos de Veer, Peter van Dijk en Johan van Herpen geven een uiteenzetting over het plan 

om in Geffen diverse bestaande AED en nieuwe AED apparaten te gaan beheren. 

De bestaande apparatuur die nu bij verschillende bedrijven binnen hangen zouden zij 

graag naar buiten geplaatst zien. 

Op de eerst volgende thema avond van Ondernemend Geffen willen zij een uitleg komen 

geven over dit onderwerp. 

Peter Strik zal de juiste datum aan Peter de Veer doorgeven en verder afspraken 

hierover maken. 

Peter Strik: bied de gemeente Oss geen financiële ondersteuning voor dit project?  

Peter van Dijk, is nog aan het onderhandelen met de gemeente Oss. 

John van Wanrooij: Hoe zit het met de diefstal gevoeligheid als de AED apparatuur 

buiten komt te hangen? 

Jos de Veer: De kasten zijn hufterproef en gekoppeld aan het AED Zoll systeem. 

Diefstal is nagenoeg onmogelijk. 

   

 

 



1. Opening door John van Wanrooij  

John opent het overleg om 10.45 uur 

 

2. Afwezig 

John van der Sangen 

 

3. Binnengekomen post  

er is geen binnengekomen post 

 

4. Verslag bestuursvergadering 10 juni 2015 

Het verslag van 10 juni 2015 wordt geaccordeerd. 

 

5. Acquisitie nieuwe leden 

We gaan de lijst nog een keer bekijken en laten aan Wilbert weten wie we willen 

benaderen. Wilbert zal de lijst dan opschonen een de acquisitie brieven 

versturen. 

Frank van Lent heeft aan gegeven lid te willen worden. Wilbert zal hem 

benaderen. 

 

6. Evenementen najaar 2015 

De evenementencommissie heeft geen overleg meer gehad. Peter Strik zal deze 

commissie zsm bijeen roepen. 

15 september bijeenkomst winkeliers/horeca 

 29 september bezoek aan de Jumbo 

 November informatieavond, met Frank Hanegraaf en Jos de Veer 

 

7. Ondernemersevent 2016  

De datum is vastgesteld op vrijdag 15 januari 2016. 

Over de invulling van deze avond is de evenementencommissie nog in overleg. 

 

8. December verlichting 

Boet van Dijk gaat kijken naar alternatieven. 

Volgende keer komen we hierop terug. 

 

9. Rondvraag 

Jordi Hartogs: er wordt weinig kopij aangeleverd voor de nieuwsbrief. 

We gaan te raden hoe dit komt. 

 

10. Afsluiting 

John van Wanrooij sluit het overleg om 11.15 uur. 

 

Volgend bestuursoverleg: woensdag 4 november om 09.00 uur 

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

Agenda volgt  
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