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Notulen bestuursoverleg Ondernemend Geffen  
 
Datum: 27 juni 2018 08.00 u – 09.00 uur  
Locatie: Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen 

1. Opening door John van Wanrooij 
John heet allen welkom met in het bijzonder onze scheidend secretaris Wilbert van den Berg en zijn 
opvolger Frank van Lent 
 

2. Aanwezig 
John van Wanrooij, John van der Sangen, Jordi Hartogs, Frank van Lent, Boet van Dijk en Wilbert van 
den Berg. 
Afwezig 
Peter Strik, Frank Strik 
 

3. Binnengekomen post 
-      Geen binnengekomen post.  
- De postbus zal worden opgezegd. Frank van Lent zal hiervoor zorgen. Het nieuwe postadres 

wordt Dorpsplein 1-c 5386 CL Geffen. Frank van Lent zal dit bij de KvK doorgegeven. 
- Jordi Hartogs zal de adreswijziging rondmailen aan de leden en zorgen voor het wijzigen van het 

adres op de internetsite. 
- Verder wordt afgesproken dat nieuwe leden in het bestuursoverleg ter informatie worden 

genoemd (agendapunt).  
 

4. Verslag bestuursvergadering 23 februari 2018 
Geen opmerkingen. In het verslag genoemde actiepunten zijn afgewerkt. Het verslag van de 
bestuursvergadering van 23 februari 2018 wordt geaccordeerd. 
 

5. Bestuurssamenstelling 
- De rol van secretaris is inmiddels ingevuld. John van Wanrooij dankt Wilbert van den Berg        

nogmaals voor het gedane werk in de afgelopen jaren en wenst Frank van Lent succes met het 
vervolg. De overdracht is inmiddels gedaan.  

- Verder heeft John van Wanrooij nog gesproken met Dave Verstegen die nader zal laten weten 
mogelijk beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie. 
 

6. Verslag Algemene Ledenvergadering woensdag 21 maart 
Het verslag van de ALV van 21 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

7. Functie PR en uitnodigingen evenementen 
-      Het versturen van de uitnodigingen gebeurt door Jordi Hartogs via Laposte. Hiertoe heeft hij een  

 actueel bestand van de ledenlijst nodig. Na het wijzigen in het ledenbestand wordt de actuele lijst    
 door Frank van Lent naar Jordi Hartogs gestuurd.  

- Het bezoek aan DAF is reeds aangekondigd aan de leden via mail en site 
- John van Wanrooij neemt contact op met Bob Hutten om te bezien of er mogelijkheden zijn de 

verspillingsfabriek van Hutten te bezoeken 
- John Van Wanrooij heeft overleg met Corné Rovers van de Rabobank om te bezien of er vanuit de 

bank een avond met interessante sprekers voor de ondernemingsvereniging kan worden 
georganiseerd.  
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- John van Wanrooij zal dit in het kader van punt 8 ook doen met wethouder Frank den Brok. 
- Verder heeft Patrick Grim aangegeven een avond te willen verzorgen omtrent het gebruik van de 

tachograaf in vervoermiddelen mocht daar vraag naar zijn. 
- John van de Sangen zal zorgdragen voor een jaaragenda met evenementen zodat bestuur en ook de 

leden met de data rekening kunnen houden. 
 

8. Herontwikkeling Dorpsplein 
John van Wanrooij neemt contact op met Wethouder Frank den Brok met de vraag of de wethouder 
de ondernemingsvereniging wil informeren over de voortgang t.a.v. het voormalige gemeentehuis en 
het dorpsplein.  
 

9. Rondvraag 
-     Jordi Hartogs zal een datumprikker aanmaken teneinde Frank Strik te helpen met het plannen van    
       het bestuursetentje. Twee data door de week en twee data in het weekend zullen worden          
       voorgesteld.  
- Frank van Lent zal checken of Stadhouders de mail vanuit Ondernemend Geffen verkrijgt via twee 

emailadressen. 
 

10. Afsluiting 
John van Wanrooij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg. 
 
Volgend bestuursoverleg: woensdag 12 september 2018 08.00 u – 09.00 u      
Locatie: van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen 

 

Voorzitter        Secretaris  
 
John van Wanrooij      Frank van Lent 

 
 


