
                                                                                                                                        
Geffen: 18 april 2019 

Datum:  Donderdag 11 april 2019 om 20:00 uur 
Locatie: Café Boetje: Dorpstraat 40 5386 AN Geffen 

Verslag algemene ledenvergadering Ondernemend Geffen 
 

Aanwezig: Zie bijgaande presentielijst (23 aanwezigen) 

Afmeldingen: Zie bijgaande presentielijst (2 afmeldingen) 

1. Opening door voorzitter: 
John van Wanrooij opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Binnengekomen post: 
De post die het afgelopen jaar is binnen gekomen is verwerkt door het bestuur. 
Hierover zijn geen bijzonderheden te melden. 
 

3. Verslag vorige vergadering van 21-03-2018: 
Het verslag van de ALV d.d. 21-03-2018, wordt goed bevonden en vastgesteld. 
 

4. Bestuursverkiezing: 
Aftredend bestuurslid: Peter Strik.  
Aftredend bestuurslid: Frank Stik. 
Henri van Zandvoort wordt gekozen als nieuw bestuurslid 
Er rest nog een vacature voor een bestuurslid, hier wordt naar gezocht. 

5. Jaarverslag door Secretaris: 
De voorzitter neemt het verslag door en leest ook de namen van de leden voor, 
die in het afgelopen jaar lid zijn geworden. 
Het verslag wordt goed bevonden en vastgesteld. 
 

6. Financieel verslag door Penningmeester / jaarrekening 2018: 
Penningmeester Frank Strik neemt het financieel verslag en de jaarrekening 
door. 
Één van de aanwezige leden vindt dat de jaarlijkse excursie te lang duurde wat 
van invloed is geweest op de gemaakte kosten. 



                                                                                                                                        
Één van de aanwezige leden vindt dat de jaarlijkse excursie te kort duurde en 
noemde de dag meer dan geslaagd. 
Één van de aanwezige leden merkt op dat de kosten van het jaarlijkse 
bestuursetentje fors hoger uitgevallen zijn ten opzichte van de begroting. 
Hierover geeft het bestuur uitleg (aantal genodigden waaronder jubilarissen en 
het gekozen restaurant zijn hier debet aan). 
 

7. Verslag Kascontrole commissie: 
A:  Decharge bestuur/penningmeester  
Door de kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en zij verlenen de 
penningmeester decharge. 
 
B:  Benoeming kascommissie  
Dave Verstegen en Frank van Nistelrooy worden net als in het afgelopen jaar 
aangesteld als lid van de kascommissie. 
Ria Bosch gaat de wederom de functie van reserve kascommissie lid vervullen. 
 

8. Contributie verenigingsjaar 2019:  
De vergadering besluit om de hoogte van de contributie voor 2019 te handhaven. 
De contributie blijft € 135.- p.j. en € 80.- voor ieder volgend lid binnen dezelfde 
onderneming. 
 

9. Goedkeuring financiële budgettering 2019: 
De financiële budgettering 2019, wordt goed bevonden en vast gesteld. 
 

10. Toelichting evenementen 2019 door de Evenementen Commissie: 
De geplande verenigingsactiviteiten voor 2019 zijn:  

- Ondernemingsevent; 
- IJshockeywedstrijd / Basketbalwedstrijd; 
- Bedrijfsbezoek aan Antiekrestaurateur Van Geenen met aansluitend Boetje; 
- Excursie aan de Verspillingsfabriek van Hutten te Veghel; 
- Informatieve avond. 

Vanuit de ALV komen geen suggesties, mochten er ideeën zijn dan zijn deze 
immer welkom! 
     
 



                                                                                                                                        
11. Werkgroep winkeliers/horeca/consultancy: 

 
Deze werkgroep is in het najaar van 2018 opgehouden met haar bestaan. 
Eventuele gelden van deze commissie zullen naar Ondernemend Geffen worden 
teruggeboekt. 
 

12. Verslag Effe noar Geffe 2018 door Chrisjan van Dinther:  
Effe noar Geffe 2018 was met 10.750 betalende bezoekers geslaagd. 
Het bestuur van Effe noar Geffe heeft een verfrissende PR campagne gevoerd. 
Financieel is 2018 een positief jaar geweest voor Effe noar Geffe. 
Ook Effe noar Geffe is op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Chrisjan bedankt de ondernemers voor de prettige samenwerking. 
 John van Wanrooij bedankt Chrisjan van Dinther voor zijn verslag. 
 

13. Rondvraag: 
Peter vd Lee vraagt naar de samenwerking tussen winkeliers en horeca tijdens de 
Kerstfeesten in de tent op het plein. 
Jan Hein Stadhouders vraagt naar de uitslag van de enquete Waalboss. Deze 
komt nog. 
Frank Hanegraaf vraagt naar de kosten van de kerstfeestverlichting. Er zal toch 
onderhoud aan gepleegd moeten worden. 
Ria Bosch merkt op dat de borden bij de entree van Geffen nog altijd melding 
maken van Maasdonk in plaats van Oss. 
Verder wordt gevraagd naar het actueler maken van de internetsite van 
Ondernemend Geffen. 
 

14. Afsluiting: 
 
John van Wanrooij dankt de aftredende bestuursleden P. Strik en F. Strik met 
woorden en een bloemetje alsmede alle aanwezigen voor hun positieve inbreng en 
sluit de vergadering. 
 

Voorzitter      Secretaris 
John van Wanrooij     Frank van Lent  

 


