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Verslag bestuursvergadering Ondernemend Geffen 

Datum: 8 januari  2013 

Aanwezig: John van Wanrooij, John van der Sangen, Jordi Hartogs en Wilbert van den Berg 

 

1. John opent de vergadering om 13.30 uur 

2. Voortgang oprichten vereniging: 

Jordi heeft op 9 januari a.s. een afspraak met Bram van Ravenstein , over het briefpapier 

(1.5) en de Website.  

John van Wanrooij bekijkt de websites van andere ondernemers verenigingen en speelt dit 

door naar Jordi. 

Besloten wordt om ook een nieuwsbrief aan de site te koppellen.  

Frank moet nog een handtekening zetten en dan kan alles officieel gemaakt worden.  

Wilbert zal de adressen van alle bestuursleden door mailen ter controle. 

John v W en Jordi benaderen Boet van Dijk voor een functie binnen het bestuur. 

3. Automatische incasso: 

John v W en Jordi benaderen de leden van de BVG die nog niet gereageerd hebben. 

John vd S en Wilbert benaderen de leden van WHV Geffen. 

4. Aanmeldingen Business Gala: 

Wilbert mailt 13 januari de stand van zaken betreffende het Business Gala door naar Peter en 

Maarten. Deze gaan de leden nabellen 

5. Binnengekomen Post: 

Reactie van Erik van de Ven (Oud Geffe): hij wil het bestuur erop wijzen, dat een Business 

Gala op vrijdagavond niet de geschikte avond is voor horecaondernemers en winkelier. 

Tevens wijst hij ons erop dat het Business Gala samenvalt met het uitreiken van de prijzen 

voor de Geffen quiz. 

 Wilbert zal hem hierover benaderen. 

6. Geffenaar  van het Jaar: 

Dit kalenderjaar betalen we nog € 360 + € 490 = € 850. Maar over de voortgang van de 

donatie gaat John van Wanrooij in overleg met de organisatie.  

Wij zijn van mening dat het initiatief voor de Geffenaar van het Jaar breder zou kunnen en 

meer betrekking zou moeten hebben op de ondernemers van Geffen. 

John koppelt dit volgende vergadering terug aan het bestuur. 

7. Rondvraag: 

John van Wanrooij en Peter hebben een overleg met de gemeente gehad, hierin zijn de 

volgende punten ter spraken gekomen: 

1. De VVV wil een klankbordgroep, binnen Geffen samenstellen. We wachten de brief    

 hierover af. 

2. Het inkoopbeleid van de gemeente. Zij willen dit nader uitleggen en komen daar 

 medio mei op terug. 

3. Precentje Toon Roelofs voor het regelen van de fusie. Jordi regelt dit de kosten 

 mogen € 100 bedragen. 

4. Persbericht. Jordi regelt dit. 

8. Afsluiting:  

De volgende vergadering staat gepland op maandag 25 februari om 15.00 uur bij van 

Wanrooij 
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