Notulen bestuursoverleg Ondernemend Geffen

Datum: 15 maart 2019 11.00 u – 12.30 uur
Locatie: Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening door John van Wanrooij
John heet allen welkom.
2. Aanwezig
John van Wanrooij, Boet van Dijk, John van der Sangen, Frank Strik, Frank van Lent en Peter Strik.
Afwezig
Jordi Hartogsk
3. Binnengekomen post
- Uitnodiging Gemeente Oss Dorpspleininvulling 27 maart 2019 Koppelinck;
4. Ledenmutaties & acquisitie nieuwe leden:
Peter strik zal de heren Van den Berg wijzen op de mogelijkheid om ondanks het stoppen met hun
bedrijfsactiviteiten lid van de vereniging te blijven.
5. Verslag bestuursvergadering 14 december 2018
Geen opmerkingen. In het verslag genoemde actiepunten zijn afgewerkt. Het verslag van de
bestuursvergadering van 14 december 2018 wordt geaccordeerd.
6. Bestuurssamenstelling
- Met mogelijke eerder genoemde kandidaten als Dave Verstegen en Henri van Zandvoort zal nog
worden gesproken om toe te treden tot bestuur.
7. Functie PR en uitnodigingen evenementen
- Op 11 april zal via de Rabobank een ZZP specialist een presentatie verzorgen;
- De excursie naar de Verspillingsfabriek van Hutten in Veghel is waarschijnlijk te regelen;
- Het bedrijfsbezoek zal dit jaar aan Antiekrestaurateur Van Geenen worden gebracht.
8. Rondvraag
- John van Wanrooij geeft aan dat de uitslag van de enquête via Ondernemend Geffen nog op zich laat
wachten. Wel zal er in samenspraak met de ondernemingsverenigingen Nuland, Heesch en Vinkel
worden opgetrokken;
- Frank Strik geeft aan dat de kascommissie akkoord is met de financiën;
- Frank Strik geeft aan het bestuursetentje in mei/juni te zullen organiseren.
- Frank van Lent zal vragen aan Mark Beekmans om zijn contributie te betalen.
- Boetje zal vragen aan Koppig om hun contributie te betalen.
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9. Afsluiting
John van Wanrooij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg.
Volgend bestuursoverleg: vrijdag 14 juni 2019 11.00 u
Locatie: van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

Voorzitter
John van Wanrooij

Secretaris
Frank van Lent
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