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Dit zijn de notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Ondernemers 

Geertruidenberg, gehouden op donderdag 14 februari 2019 om 20:00 tot 22:40 uur. We waren te gast 

bij De Stek Kerklaan 19, 4941 TW Raamsdonksveer. 

 

Aanwezig namens het bestuur: 

Louis de Wit  Voorzitter 

Marco Verbrugge  Vicevoorzitter  

John Gaasbeek  Bestuurslid 

Ron Broeders  Secretaris en Penningmeester (Notulen) 

Aanwezig zijn 26 leden van 301 genodigden.  

Ad Damen (AD Management), Ad Joosen (AJORA timmerwerk), Arlette de Jongh (Medisch Pedicure 

Praktijk G'berg), Evert-Jan Nijveldt (Brouwerij De Twee Leeuwen), Frank van Disseldorp (WIJmetAARTS 

accountants en adviseurs), Geert Steenbakkers (Dongemond College), Hanno van Strien (Smaakrijk BV), 

Huub Lommers (Scattando Events), Jan Kievith (Stichting Het Veerse IJsplein), Janny Trouw (De 

Kersenhof), Jill van Oers (Flow Support), Jürgen van den Elshout (Dongemond Soccer Center B.V.), 

Louise Laurijssen (Gemeente Geertruidenberg), Mike Hofkens (Gemeente Geertruidenberg), Nick Buijks 

(De Stek), Piet Damen (RFC), Robbie Tiekstra (Adera), Roger Flohr (RF Werving & Selectie), Rom van 

Oers (Business Alignment Group), Ronnie van der Pluim (Van der Pluim Raamsdonksveer), Wendy Muis 

(DRÉ interieurbouw), Wesley Romme (Cleaning service Romme), Erna Knook -Van Aplhen (Vinivisie), 

Hubert Boelaars (Boelaars zalencentrum), Jan Leemans (Autoservice Leemans) en Anton de Ridder 

(Adera) 

Afgemeld hebben 18 leden: 

Sabine van der Hulst (RAEDA), Carmine Naldo Cucciolillo (CNC Komplete Autoservice), Charlotte de 

Groot (Eye Wish Opticiens), Frank Jochems (Service Apotheek ’t Veer), Joan Veeke (Hycos), John van 

Vugt (gemeente Geertruidenberg), Joost Ooms (Parkethuis "De Keijzer"), José van Avendonk (Detron), 

Nicole de Kort (Gemeente Geertruidenberg), Peter Heesters (bouwbedrijf Heesters), Ria Keijzers 

(Woningfotograaf Brabant), Robbie van Mechelen (Fortune Coffee regio Breda), Suus Waitz (Suus 

Juwelier Het Anker), Alfred Boezer (Slagerij Boezer), Bart van Hulst (Car Service Center), Frederik 

Nouwens (Bloem en Interieur), Henk Bogaarts (HJB Consultancy) en Martijn Nieuwenhuijsen 

(Nieuwenhuijsen Scheepsbouw). 

Verslag. 

1. Opening en introductie. 

VOG voorzitter Louis de Wit opent de vergadering en heet allen welkom. Hij geeft aan blij te zijn 

met de belangstelling van de aanwezigen maar gezien de statutaire eisen voor besluitvorming, 

kunnen vanavond alleen een principe besluiten genomen worden. 

2. Notulen 22 februari 2018. 

De leden hebben na hun aanmelding de agenda voor de ALV 2019 en de notulen van de ALV 2018 

toegestuurd gekregen. De ledenvergadering heeft geen vragen of opmerkingen over de of naar 

aanleiding van de notulen van de A.L.V. 2018. De notulen van de A.L.V. 2018 zijn conform 

vastgesteld. 
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3. Uitbreiding bestuursleden. 

a. Louis stelt de aanwezige bestuursleden voor en geeft een korte functiebeschrijving.  

Op dit moment is Jessica Eland aspirant bestuurslid. Zij houdt zich bezig met de oprichting van 

de nieuwe werkgroep Industriëlen. Hierover straks meer. 

b. De afgelopen 3 jaren heeft Ron Broeders een dubbel functie uitgevoerd: secretaris en 

penningmeester. Dit is te veel werk voor 1 persoon en daarom niet gewenst. We zoeken een 

lid die ervaring heeft met financiën, of heeft er affiniteit mee heeft. De inspanning is beperkt 

met 300 leden die een maal per jaar contributie betalen. Daarnaast worden gedurende het jaar 

ongeveer 170 facturen betaald.  

Jaarlijks begroten we gezamenlijk binnen het bestuur. Maandelijks worden nota’s betaald die 

worden goedgekeurd tijdens bestuursvergadering door middel van een borderel. Ieder 

kwartaal bekijken we of we op begroting blijven. 

Wij zouden het op prijs stellen dat een lid aangeeft op info@vogweb.nl dat hij of zij interesse 

heeft. We stellen voor dat je een aantal maanden meeloopt om te wennen en op die wijze een 

geruisloze overdracht realiseren. 

4. 2018. 

a. Jaarverslag 

De voorzitter doorloopt de statistieken van 2018 en geeft een toelichting bij ondermeer het 

aantal leden, plusleden, website bezoekers en externe gesprekken. Met name de groei naar en 

over de 300 leden in 2018 benadrukt hij als het gevolg van het groeiend aantal mogelijkheden 

voor Plusleden.  

De agendapunten besproken in de bestuursvergaderingen en de gesprekken met de 

gemeente Geertruidenberg in 2018 worden kort benoemd. Ondanks haar afwezigheid bedankt 

Louis Nicole de Kort (gemeente Geertruidenberg) voor de goede samenwerking het afgelopen 

jaar. 

b. Jaarrekening 

De jaarrekening wordt doorgenomen. 

De waardebonnen kunnen nog steeds worden ingewisseld. Let wel goed op bij inname dat 

het de originele waardebonnen zijn.  

De afschrijving activa 

Ter beveiliging van de digitale bestanden is een Netwerk Archivering Systeem aangekocht. 

Deze wordt afgeschreven in 2 jaar (24 mnd). 

De informatiezuil wordt in 3 jaar (36 mnd) afgeschreven. Operationele levensduur wordt 

geschat op 5 jaren. 

De jaarcijfers zijn goedgekeurd. 

5. Kascommissie (Ad Damen en Piet Damen) 

a. Bij monde van Piet Damen complimenteert de kascommissie het bestuur voor de goed 

inzichtelijke administratie. Controle is prima verlopen, daarbij hebben zij 2 adviezen aan het 

bestuur: 

i. Pas op dat je niet te veel inteert op je bedrijfsvermogen. 

ii. Houdt de ALV goedgekeurde begroting als uitgangspunt voor je financiële 

verantwoording. Hanteer begrotingswijzigingen als je budgetten wijzigt. 
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b. De kascommissie adviseert de ALV van de VOG het bestuur décharge te verlenen voor 

jaarrekening 2018. De ALV neemt dit advies over en besluit conform. 

c. Het bestuur bedankt de kascommissie voor hun inzet. Ad Damen heeft 2 jaren de 

kascommissie bemenst en Piet Damen heeft 1 jaar de controle uitgevoerd. Conform de 

statuten treedt Ad Damen af en wordt de vergadering om een nieuwe vrijwilliger voor de 

kascommissie gevraagd. Huub Lommers van Scattando Events meldt zich. 

6. 2019 

a. Projecten 

Sterk Techniek Onderwijs  

door Geert Steenbakkers (voorzitter college van bestuur Dongemond College) 

De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom investeert 

het kabinet € 100 miljoen per jaar in het technisch vmbo via de subsidieregeling Sterk 

Techniekonderwijs. Een sterk technisch vmbo draagt, via de doorstroom naar het middelbaar 

beroepsonderwijs, bij aan meer vakmensen op de technische arbeidsmarkt. Alleen met een 

gezamenlijke inzet van onderwijs en bedrijfsleven zorgen we voor voldoende goed opgeleide 

vakmensen in elke regio. Uw rol en uw inzet is dus onmisbaar. De vraag naar technische 

arbeidskrachten verschilt per regio. Dit maakt een regionale aanpak noodzakelijk. De regeling 

vraagt van vmbo-scholen om samen met mbo-scholen en het regionale bedrijfsleven vóór 1 

april 2019 een plan (visie, ambities en aanpak) voor het technisch beroepsonderwijs te maken. 

Die samenwerking moet leiden tot een duurzaam, toekomstbestendig, dekkend en kwalitatief 

hoogstaand technisch vmbo. Het tekort aan werknemers in deze sector is al groot en neemt 

de komende jaren verder toe. Het Dongemond college en het Hanze College trekken deze kar 

in de regio Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout  en hebben met de VOG, het 

bedrijvennetwerk Drimmelen, de vrienden van het Hanze College, de onderwijstechniekgroep 

Geertruidenberg (OTG) en ROC West Brabant  in november 2018 al een intentieverklaring 

getekend waarin is aangegeven dat we hierin samen willen optrekken. Momenteel worden de 

plannen verder uitgewerkt. In het plan wordt ook een cofinanciering van 10% van  het 

bedrijfsleven verwacht. De flyer die beschikbaar is laat zien dat dit op allerlei manieren kan 

zoals bijvoorbeeld: 

i. Cofinanciering in de vorm van een financiële bijdrage Het beschikbaar stellen van 

faciliteiten, techniekruimtes, machines en/of materiaal Een materiële bijdrage aan de 

scholen óf het beschikbaar stellen van eigen ruimte(s) of materiaal.  

ii. Het beschikbaar stellen van praktijkbegeleiders of (gast)docenten Inzet van personeel bij de 

begeleiding van praktijkonderdelen of het geven van lessen.  

iii. Samenwerking tussen docenten en werknemers Docenten kennis laten maken met het vak 

in de praktijk en samenwerken aan het voeden, vormgeven en verrijken van het onderwijs.  

iv. Het begeleiden van stagiairs en leerlingen Openstellen van stageplekken en/of leerlingen 

laten meelopen in het bedrijf.  

v. Het samen vormgeven en/of verzorgen van keuzevakken Samen met het onderwijs 

technische keuzevakken opzetten en/of verzorgen, al dan niet in het eigen bedrijf.  

vi. Het gezamenlijk werken aan loopbaan oriënterende activiteiten Inzet van personeel en/of 

materiaal voor het vormgeven en uitvoeren van activiteiten in het kader van een goede 

beroepenoriëntatie.  
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vii. Het inbrengen van actuele opdrachten/ vraagstukken Meewerken aan het vormgeven van 

actuele opdrachten/vraagstukken uit de beroepspraktijk waar studenten onder begeleiding 

aan kunnen werken.  

 

Namens de VOG is er steeds een contactpersoon aanwezig bij het schrijven van het plan. 

Uiteraard sluiten we aan bij zaken die er spelen. De VOG  houdt u via haar nieuwsbrief op 

de hoogte. Namens de VOG schuift Jos Kanters (Rodenburg Installatiebedrijven) aan bij dit 

overleg. 

 

b. APK-Statuten 

De statuten worden in opdracht door Van Oers doorgelicht. De statuten zijn destijds opgesteld 

en niet meer gecontroleerd op actualiteit. Van Oers stelt een plan op om de statuten aan te 

passen. Momenteel is er geen huishoudelijk reglement. De mogelijke noodzaak hiervan wordt 

meegenomen. Een voorstel zal aan de ledenvergadering worden gedaan. 

c. De Vacaturebank. 

In samenwerking met de gemeente Geertruidenberg heeft de VOG de vacaturebank opgezet. 

Hier kunnen werkzoekenden zich kandidaatstellen en kunnen VOG PLUSleden gratis hun 

vacatures plaatsen. De vacatures worden op de website, in de Nieuwsbrief en in de Langstraat 

gepubliceerd. Meerdere kandidaten en werkgevers hebben elkaar hier gevonden. Dit initiatief 

is een vast onderdeel van de VOG. 

d. De Langstraat. 

Naast publicaties op de website en in de nieuwsbrief plaatsen we gemiddeld 8 keer per jaar 

een artikel paginagroot in de Langstraat. Nu de gemeente via aanbesteding haar officiële 

bekendmakingen publiceert in “het Kanton”, was dit voor de VOG aanleiding met uitgeverij Em 

de Jong te praten. Het Kanton is een weekblad dat zich richt op gemeente Oosterhout terwijl 

“het Langstraatje” van oudsher een Bergs weekblad is dat zich richt op de gemeente 

Geertruidenberg. Na een korte onderhandeling heeft de VOG dit jaar twee pagina’s in de 

Langstraat waarin zij ook de gemeentelijke bekendmakingen zullen publiceren. Helaas dit 

laatste met een week vertraging ten opzicht van het Kanton. De VOG is van mening dat 

openbare informatie voor iedereen gelijktijdig beschikbaar moet zijn. Gesprekken hierover zijn 

nog gaande. Maar feit is dat de VOG de ondernemers van de gemeente in het spotlicht gaat 

plaatsen digitaal en analoog. 

e. Informatiezuilen 

De eerste twee informatiezuilen zijn geplaatst. Een langs de Wilhelminalaan en een langs de 

Maasdijk. We willen graag uitbreiden met meerdere zuilen. Denk aan de Centraleweg en de 

Venesstraat in Geertruidenberg, het Anker, het Heereplein en op het Dombosch. De eerste 

planning ligt bij de gemeente. Zij doen een haalbaarheidsonderzoek qua vergunning en 

aansluitmogelijkheden. Als alle kosten inzichtelijk zijn kan een keuze gemaakt worden. 

Er zijn meerdere partijen die willen participeren bij de aankoop. Evert-Jan Nijveldt (Brouwerij 

De Twee Leeuwen) biedt aan een gesprek te organiseren met de sponsorcommissie. 

f. Omgevingsplan Dombosch. 

Door bundeling van regelgeving gaat de overheid alle bestemmingsplannen vervangen door 
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Omgevingsplannen. Omgevingsplan Dombosch is de pilot. Elke ondernemer krijgt hiermee te 

maken. Advies van de VOG: Ga naar de bijeenkomsten en laat je goed informeren! 

g. De werkgroep PAL-VOG. 

In 2017 hebben een aantal ondernemers het VOG bestuur gevraagd: ”Kunnen we gezamenlijk 

een PAL-V Liberty aankomen?” Het bestuur heeft vervolgens het plan gevat te onderzoeken of 

een Crowd te formeren is voor de aankoop. Als blijkt dat er voldoende draagvlak is, zal een 

nieuwe stichting of vereniging gevormd worden. Aan het einde van het evenement heeft de 

VOG een productie lot aangekocht ad € 2.500 dat recht geeft op de aankoop van de 14e PAL-V 

Liberty die van de band komt. Dit zal naar verwachting in 2020 plaatsvinden. Het onderzoek 

naar de crowdvorming zal dit jaar plaatsvinden. 

h. VOG Service. 

Het bestuur heeft haar oog laten vallen op de staat van de bedrijventerreinen en het 

Dombosch in het bijzonder. Zwerfafval, onkruid, scheve aanduidingsborden, kapot gereden 

straatwerk en fietspaden. Kortom het is tijd dat we het heft in eigen handen nemen en de boel 

gaan opknappen. We zijn in gesprek met de gemeente en een aantal grotere bedrijven die 

hun medewerking reeds hebben toegezegd. We willen zichtbaar aanwezig zijn met als 

uitkomst een revitaliseert bedrijventerrein. 

i. Werkgroep Industriëlen i.o. 

Zoals eerder aangegeven hebben we Jessica Eland gevraagd het voortouw te nemen bij de 

oprichting van een nieuwe werkgroep. Jessica heeft ervaring opgedaan bij het bedrijventerrein 

Drechtsteden bij Dordrecht. Tijdens een aantal gesprekken is gebleken dat de directie van de  

grotere bedrijven binnen de gemeente met elkaar in contact willen komen. Zij voelen zich niet 

geroepen bij een VOG MKB of H&R netwerkborrel. Om ook deze VOG ledengroep te kunnen 

laten netwerken, wordt een nieuwe werkgroep in het leven geroepen. 

j. Het Ponton (ontwerp Marquart Architecten) 

De VOG wil vanuit de werkgroep Horeca & Retail een bijdrage leveren aan het verlevendigen 

van de gemeente en het verbinden van de twee grootste kernen. De VOG ziet in een ponton in 

de Donge een inspirerende plek waar cultuur, natuur en educatie kunnen samenkomen. 

De Donge loopt tussen Geertruidenberg en Raamsdonksveer. Deze kernen worden verbonden 

door drie waterovergangen: via de rondweg, het langzaam verkeer via de Letschert-brug en de 

verbinding parallel aan de oude spoorbrug. Op de plek tussen de twee laatstgenoemde 

bruggen vervult het ponton een centrale rol in het vergroten van de levendigheid in de 

gemeente. 

De brugschuit vormt een extra en flexibele verbinding tussen Geertruidenberg en 

Raamsdonksveer. De betrokkenheid bij het water wordt benadrukt. Het ponton zelf is een 

gemeenschappelijke ontmoetingsplek. Door de positie en mogelijkheden vormt dit ponton 

een dynamisch hart in de gemeente. 

Door de eenvoudige vorm en de uitbreidingsmogelijkheden is het ponton geschikt voor een 

keur van evenementen. Gedacht kan worden aan muziek in ieder genre. Openluchtconcerten 

aan / op het water als de Prinsengrachtconcerten of Concert at Sea kunnen als voorbeeld 

dienen. Ook Geertruidenberg Klassiek heeft hier groeimogelijkheden. Het ponton kan de 

gehele concertruimte vormen (publiek dus op het ponton) of als podium dienen terwijl het 

publiek vanaf de oevers en bootjes geniet. Op het ponton kan in (mobiele) horeca worden 
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voorzien. In de zomer kan het een openbaar drijvend terras zijn dat uitnodigt tot recreatie aan 

en in het water, al dan niet voorzien van horeca zoals ijsverkoop. Indien wenselijk zijn diverse 

pontons aan elkaar te koppelen, zodat er een ruimte is voor grootschaligere evenementen, 

zoals bijvoorbeeld een openluchtfilm. 

 

Het platform kan worden ingezet bij lokale evenementen als Koningsdag, Kunstroute, Veerse 

dag, Sinterklaasintocht en wellicht zelfs een vuurwerkshow met Nieuwjaar. In de winter kan 

een snertverkooppunt de koude wandelaars verwarmen. Wie weet is dit een aanleiding voor 

een snertwedstrijd in 2020. 

 

De hengelsportverenigingen kunnen viswedstrijden vanaf het ponton organiseren, voor de  

waterscouts kan dit een mooie pleisterplek zijn. Diverse verenigingen kunnen het ponton 

gebruiken voor hun (drijvende) uitingen: dans, muziek, theater en een kunstexpositie… Ook 

voor het geven van onderwijs is het drijvende platform zeer geschikt. De leerlingen van het 

Technasium kunnen zich verwonderen over drijfkracht en stabiliteit, lessen tekenen, natuur en 

geschiedenis krijgen een extra dimensie op het water. 

 

Het ponton wordt voorzien van alle benodigde multifunctionele aansluitingen, zoals elektra en 

verlichting. Er komen mobiel te plaatsen trappen, aanmeerpunten voor boten waardoor 

passanten gebruik kunnen maken van de voorzieningen van het ponton. Er komen 

bevestigingspunten voor tenten, horeca en het aanbrengen van een podium en daarbij 

benodigde attributen. Vanzelfsprekend worden veiligheidsvoorzieningen uitgewerkt. 

 

In de schetsen zijn de contouren van de eerste ideeën te zien. Ondernemers die 

mogelijkheden zien in dit initiatief zijn van harte uitgenodigd hierin bij te dragen en mee te 

denken. 

 

Piet Damen vraagt hoe de VOG dit vergunning technisch inschat? Louis antwoordt: “Alleen 

maar problemen”. 

 

7. Begroting 2019. 

a. Komt er geen vervolg op GENiaal? In de VOG begroting hiervoor specifiek geen budget 

opgenomen. Als GENiaal wordt herhaald zal bepaald worden of de VOG budget technisch 

participeert. 

b. Na deze beantwoording gaat de A.L.V. akkoord met de begroting 2019. 

8. Rondvraag. 

a. Mw. Muis complimenteert het bestuur met de besproken agenda voor 2019 en de bijdrage die 

de VOG doet voor een aanstaande actie van de Zonnebloem. Zij deelt flyers uit ter 

ondersteuning van de Zonnebloem actie. 

b. Dhr. J. van den Elshout: Ik mis informatie over de Brexit. Ron Broeders verteld dat de VOG in 

gesprek is met Alfa Accountants over een structurele informatiestroom inzake thema’s zoals de 

Brexit. Morgen zal in de nieuwsbrief een eerste artikel verschijnen. 
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c. Dhr. J. van den Elshout informeert over het verlevendigen van de Markt. Met name 

ondernemers moeten hier iets mee. Voorgesteld wordt het volgende H&R-overleg dit op de 

agenda te plaatsen. 

d. Mw. J. Trouw vraagt of er resultaatgegevens zijn van de actie koop lokaal. De VOG heeft hier 

geen gegevens over teruggekoppeld gekregen. 

e. Wethouder Mike Hofkens roept iedereen op te reageren op de Omgevingsvisie vóór 1 april 

2019. 

f. Mw. Th. Van der Maas (IM&MC) juicht de activiteiten van de VOG toe. Collectiviteit bij 

ondernemers geeft een groter draagvlak. 

 

9. Sluiting. 

De voorzitter bedankt Nick en Hedwieg Buijks voor de goede zorgen en alle aanwezigen voor hun 

tijd, belangstelling, inbreng en vertrouwen en nodigt iedereen uit nog even wat na te blijven. Hij 

sluit de vergadering om 22:40 uur. 

 

Het bestuur van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg, 

namens deze: 

De voorzitter,     de secretaris, 

 

 

Dhr. E.L.P.M. de Wit,    dhr. R.A.J. Broeders 


