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Nieuwsbrief

In de Picture
Momenteel staat Joost Coppens van Coppens Loon- en Grondverzetbedrijf V.O.F.. Dit interview is na te
lezen op http://www.ondernemendgeffen.nl/in-the-picture/loonbedrijf-coppens.
Wilt u komende maand in de picture staan, geef dit dan door aan info@ondernemendgeffen.nl

Bedrijvenbezoek DAF

Op 2-10-2018 hebben we met meer dan 80
ondernemers een bedrijvenbezoek gehad bij
DAF Eindhoven. Voor het eerste in de
geschiedenis was een laatste herinnering niet
meer nodig. Er waren namelijk meer
aanmeldingen dan beschikbare plaatssen. Dit
werd uiteindelijk pgelost door een deel van de
groep een rondleiding in het museum van DAF
te geven met een drankje en een hapje. Ook
daar waren de reacties enthousiast. Het
bedrijvenbezoek zelf was indrukwekkend. Met
bijna 10.000 werknemers en bijna 70.000 trucks
per jaar is is DAF 1 vd grootste spelers van de
wereld. Filevorming op het terrein van DAF was
dan ook geen incident. Na geborreld te hebben
in Eindhoven centrum hebben we de avond
afgesloten met een etentje bij de Toren in
Heeswijk-Dinther. Een erg leuke dag. De lat is
hoog gelegd voor 2019 waar de organisatie
alweer druk mee doende is.
Bedankt organisatie!

Ruud van der Doelen
ondernemer van het
jaar in Geffen
Ruud van der Doelen van Van der Doelen
Hypotheken en Verzekeringen is op 8 februari
uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar in
Geffen. Dit gebeurde tijdens het zeer goed
bezochte ondernemersevent van Ondernemend
Geffen in zaal 't Haasje in Geffen. Joost
Coppens van Coppens Van de Berg werd
Veelbelovend Ondernemer.
Het bedrijf dat Antoon van der Doelen in 1993
oprichtte groeide gestaag tot een middelgroot
adviesbureau en in 2013 nam Ruud het stokje
over van zijn vader Antoon. Met vestigingen in
Geffen, Loosbroek en Berlicum vierde Van der
Doelen Verzekeringen in 2018 het 25-jarige
jubileum op een sportieve manier bij de
Breakout Run. Van der Doelen was volgens de
jury altijd maatschappelijk betrokken, zo
doneerde het bedrijf in het jubileumjaar aan vier
lokale goede doelen.
Andere genomineerden voor de titel waren H.
van Zandvoort Electrotechniek en Levix
Automatisering. De nominaties waren gedaan
door het bestuur. De uiteindelijke verkiezing
wordt gedaan door de collega ondernemers. Op
de druk bezochte avond werd van der Doelen
de trotse winnaar.
Op deze zelfde avond was er ook een mooi
eerbetoon aan Ria Bosch, welke door het
bestuur werd benoemd tot erelid van
Ondernemend Geffen voor haar jarenlange
verdienste voor de vereniging.
Alle winnaars bij deze nogmaals gefeliciteerd!

Bezoek Swansea City
Pierre Konings
Na eerder dit jaar een lezing van John van
Zweden te hebben gehad heeft Pierre Konings
van Konings Trademarks een bezoek gebracht
aan Swansea City. Het eerste wat Pierre
Konings (Konings Trademarks) deed toen hij
hoorde dat hij had gewonnen, was googelen.
Wat is Swansea City eigenlijk voor een
voetbalclub? Inmiddels heeft Pierre zijn prijs
verzilverd (die hij won op de feestelijke receptie
ter ere van de honderdste uitgave van Bedrijvig
Oss). De wedstrijd tegen Everton (1-1) was het
hoogtepunt van een geweldige trip. “We konden
de spelers bijna aanraken, zo dicht zaten we op
het veld. We hebben volop genoten!"

Algemene ledenvergadering + presentatie
ikwordzzper.nl
11 maart Algemene Ledenvergadering
Op 11 maart was de ALV van Ondernemend Geffen.
Een verslag van deze vergadering is te vinden op onze
website:
https://www.ondernemendgeffen.nl/overondernemend-geffen/verslagen-en-notulen/verslagennotulen-en-nieuwsbrieven-2019
Na de vergadering was er een presentatie van Martijn
Pennekamp welke terug te vinden is op:
https://www.ondernemendgeffen.nl/nieuws/presentatieikwordzzpernl-martijn-pennekamp

Afsluitend was er een ondernemerscafé.

Evenementenkalender
- 20 juni bedrijvenbezoek van Geenen Restauratie +
ondernemerscafé
- Excursie september / oktober Hutten de verspillingsfabriek
- Informatieve avond november
Bezoek sportevenement. Datum nader te bepalen.
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