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Dit zijn de notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Ondernemers
Geertruidenberg, gehouden op dinsdag 10 december 2019 om 20:00 tot 21:15 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 19 leden van 312 genodigden.
Bart van den Dungen (Petisys Automatiseringsbureau B.V.), Erik Broeders (Officetopper), Jan Leemans
(Autobedrijf Leemans), Jessica Eland (JES-Marketing), Jill van Oers (Flow Support), John Gaasbeek
(Copycaal), Jürgen van den Elshout (Dongemond Soccer Center B.V .), Karin Luppens (Kappers Express),
Koen de Rooij (Uitzendbureau Brabant), Louis de Wit (AtexLicht), Marco Verbrugge (Makelaardij
Verbrugge), Mike Hofkens (Gemeente Geertruidenberg), Nick Buijks (De Stek), Rom van Oers (Business
Alignment Group), Ron Broeders (Broeders Office Support), Ronnie van der Pluim (Van der Pluim
Raamsdonksveer) en Sandera Berende (Salon San)
Afgemeld hebben 13 leden:
Bjorn Boons (Rabobank Amerstreek), Erik Stasse (Fluidor), Erna Knook-Van Alphen (Vinivisie), Geert
Steenbakkers (Dongemond College), Geert-Jan Verschuren (Dior Heavylift), Hanno van Strien
(Smaakrijk BV), Hans Bruil (Bruil Groep Services B.V.), Jochem van Schooneveld (Holmatro Group),
Johan Wiercx (Bakkerij Wiercx), Peter Liedorp (PI Medical Diagnostic Equipment), Piet Damen (RFC) (
kascommissie), Sabine van der Hulst (Raeda Coaching & Ontwikkeling), Saskia van Dun (Rabobank
Amerstreek) en William de Bruijn (AURA)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.
Voortaan zullen we een voorjaar en een najaar ALV houden. Dit in verband met het vaststellen van
de begroting voor het boekjaar start en de verantwoording na het afsluiten van het boekjaar.
2. Notulen 14 februari 2019.
De leden hebben na hun aanmelding de agenda voor de ALV 2019 en de notulen van de ALV 14
februari 2019 toegestuurd gekregen. De ledenvergadering heeft geen vragen of opmerkingen over
de of naar aanleiding van de notulen. De notulen van de A.L.V. 14-02-2019 zijn conform
vastgesteld.
3. Samenstelling bestuur.
a.

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

b. De volgende heren stellen zich verkiesbaar als bestuurslid VOG:
Erik Broeders
Officetopper
Rom van Oers
Business Alignment Group
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Koen de Rooij
Uitzendbureau Brabant
De vergadering is akkoord met hun benoeming.
4. Plan 2020.
a.

Projecten 2020
i. Communicatie, de Langstraat
De communicatie zal evenals 2019 plaatsvinden via de e-mail, de website, de nieuwsbrief, de
informatiezuilen en de nieuwkomer : weekblad De Langstraat. Er zijn gesprekken gaande met
de gemeente Geertruidenberg om samen op te trekken met artikelen in de Langstraat. Dit als
gevolg van het opheffen van weekblad Het Kanton.
ii. Informatiezuilen,
Momenteel zijn er twee informatiezuilen actief. Eén langs de Maasdijk en één langs de
Wilhelminalaan. Zodra de gemeente vergunning afgeeft voor uitbreiding met een infozuil
langs de Centrale weg in Geertruidenberg, zal tot aankoop worden overgegaan. Daarnaast zijn
hebben we een vergunning aangevraagd voor een City Infozuil op het Anker in
Raamsdonksveer. Deze dubbelzijdige 2 meter hoge zuil wordt uit gevoerd met een touchscreen wat interactieve mogelijkheden biedt. Daarnaast kan regionale informatie worden
gedeeld in samenwerking met omliggende gemeenten. Denk aan de regio Amerstreek.
Momenteel buigt gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit zich over de
vergunningaanvraag.

iii. Omgevingsplan Dombosch,
Door bundeling van regelgeving gaat de overheid alle bestemmingsplannen vervangen door
Omgevingsplannen. Omgevingsplan Dombosch is de pilot. Momenteel zijn er verschillende
overleggen met het Omgevingsplan als onderwerp. Dit levert onduidelijkheden op over wie,
wanneer, waar en met welke doelstelling aanwezig moet zijn. De VOG is positief over de
gevraagde betrokkenheid en opkomst, maar stelt vraagtekens bij de ingezette procedure op
de verschillende niveaus en deelgebieden. Marco Verbrugge zal namens het bestuur
deelnemen.
iv. Het Ondernemershuys,
De VOG is al enige tijd opzoek naar het VOG Ondernemershuis. Een eigen onderkomen van
waaruit de acties kunnen worden ontplooid. Denk hierbij aan VOG Academy, vergaderingen
van het bestuur, de werkgroepen H&R, -HRM, -Industrie en -ZZP i.o.). Maar ook
voorlichtingsbijeenkomsten, tijdelijke werkplekken, uitvalsbasis voor de VOG Service (i.o.),
spreekuur KvK, -Waterschap, -Kadaster, -politie, -brandweer, -beveiliging, -gemeente, belastingdienst, -accountant, -juridisch advies en andere ondersteunende diensten. Ook
coaching van nieuwe ondernemers kan hier plaatsvinden. “Last but not Least” uitingen van
lokale kunstenaars, scholen of sprotverenigingen in samenspraak met de VVV. De VOG wil
exploiteren om de panden kostendekkend te maken ter behoud van de panden voor de
gemeente. Mike Hofkens neemt het VOG-plan mee in de scenario’s die worden voorgelegd
aan de gemeenteraad, waarschijnlijk de raad van februari 2020. Als de gemeenteraad besluit
tot verkoop van Markt 38, dan overweegt het bestuur het pand aan te kopen en het beheer in
een aparte stichting onder te brengen.
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v. Project Sterk Techniekonderwijs,
Bij aanvang van dit project is de VOG gevraagd een intentieverklaring voor deel name te
ondertekenen. Hiermee gaat de VOG een prestatiecontract aan over de komende 4
kalenderjaren. De VOG staat garant voor € 25.000 bij te dragen aan dit project. Deze bijdrage
kan op verschillende wijze worden ingevuld. Het bestuur heeft er voor gekozen dit door
middel van niet te declareren uren te realiseren. Ontwikkeling Techniek Geertruidenberg is een
initiatief waar basisschoolleerlingen kennis maken met techniek om hen te interesseren voor
een baan in de techniek. Onder leiding van Jan van Lith zoekt deze vereniging bedrijven die
hun techniek aan de scholieren wil tonen.
Op dinsdag 26 november jl. was de aftrap van ons project Sterk Techniek Onderwijs regio
Amerstreek. In januari organiseren we per thema een werktafel. Tijdens deze sessie van 1,5 uur,
willen we de samenwerking voor het project concretiseren. Hiervoor presenteren we de
verschillende activiteiten binnen het betreffende thema. Vervolgens zullen we afstemmen,
welke bijdrage de aanwezigen voor deze activiteiten kunnen bieden, onderscheiden naar:
inhoud, tijd, faciliteit, structureel of incidenteel, materieel, etc.
Er was veel interesse voor Werktafel 3: Samenwerking school en bedrijf:
• Synchroniseren en coördineren van stages (leerwerk centrum);
• Verbetervoorstellen voor aansluiting leerstof op ontwikkelingen in het bedrijfsleven;
• Leerlingen laten werken en leren in een omgeving met moderne technologie;
• Gastlessen en bedrijfsbezoeken;
• In kaart brengen van bestaande, goed werkende samenwerkingsrelaties tussen school en
bedrijf.
Op 13 januari 2020 wordt om 19:00 tot 20:30 op het Dongemond College een avond belegd
over de samenwerking tussen de school en het bedrijf. Je kunt je hiervoor aanmelden via
Jessika Knoop
vi. Vacaturebank,
De vacaturebank van de VOG groeit nog steeds. De VOG wil meedenken over de acties die we
kunnen ondernemen om de invulling van de vacatures positief te beïnvloeden. Momenteel zijn
er twee werkgroepen geformeerd. Het overleg met de wethouder Adriaan de Jong en het
overleg met de HR-managers van verschillende VOG-leden. Door het zeer brede spectrum van
de onderwerpen die hier invloed op hebben, nemen namens het VOG-bestuur Koen de Rooij
(Uitzendbureau Brabant), Ingrid Schellevis, Coördinator Horeca & retail en intercedente bij
Maxim Uitzendbureau en Sabine van der Hulst van de VOG Academie en Raeda Coaching &
Ontwikkeling deel aan deze gesprekken.
vii. VOG Academy,
Persoonlijke en zakelijke groei is ontzettend belangrijk om je hoofd als ondernemers boven water
te houden. De VOG Academy draagt hier een steentje aan bij om dat mogelijk te maken. De
wereld van de ondernemer veranderd is namelijk dynamisch en vraagt dan ook om op de hoogte
gehouden te zijn van belangrijke zaken. Meerdere malen per jaar zullen we bijeenkomsten
organiseren waarbij we uw deskundigheid op allerlei gebieden zullen “Up-daten”.
Alle leden en hun gasten zijn welkom om deel te nemen aan deze gelegenheden. Of het nu gaat
om veranderingen in de wet, binnen de gemeente of andere thema’s die zich lenen. Wij
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verzamelen informatie en ideeën over wat u graag in de VOG academie behandelt zou zien, dus
schroom niet om dit door te geven. Ons e-mailadres is Academy@vog.nl.
viii. Werkgroep Horeca & Retail,
Momenteel zijn er 88 ondernemers in de groep Horeca en Retailers lid van de VOG. De inzet
van het bestuur is dat deze ondernemers een eigen plan kunnen maken voor het komende
jaar. Daarvoor is platform werkgroep H&R gecreëerd. Ingrid Schellevis coördineert deze
werkgroep. Het bestuur overweegt voor Raamsdonksveer een eigen coördinator te vragen.
Deze gesprekken zijn nog gaande.
ix. Werkgroep Industrie,
Voor de grote bedrijven binnen de vereniging wordt een nieuwe werkgroep ingericht. Deze
werkgroep heeft een eigen agenda die wordt gecoördineerd door Jessica Eland van JesMarketing. Deze werkgroep creëert zijn eigen budget door € 550 per jaar naast de contributie
in te leggen.
x. Werkgroep MKB & ZZP io.
De nog te vormen nieuwe werkgroep is die voor de MKB en ZZP. Deze grootse groep heeft
een eigen interesse gebied en daarom ook een eigen platform nodig. We zijn nog op zoek
naar een coördinator voor deze werkgroep. Deze werkgroep zal in 2020 vorm krijgen.
b. Activiteiten 2020
Met de inzet van het nieuwe bestuur willen we in 2020 de volgende activiteiten realiseren:
Academy Workshops
3
Bedrijfspresentatie
3
Bestuursvergaderingen
18
Gesprekken met gemeente
12
Nieuwsberichten
350
Nieuwsbrieven
50
Nieuwjaarsreceptie
1
Werkgroep bijeenkomsten
9
c.

Coördinatie 2020
i. Coördinator werkgroep Horeca & Retail: Ingrid Schellevis - Maxim Uitzendbureau
ii. Coördinator werkgroep Industrie: Jessica Eland -Jes-Marketing
iii. Coördinator werkgroep MKB & ZZP: Vacature
iv. Coördinator het Ondernemershuys: Ron Broeders - Broeders Office Support
v. Coördinator VOG Academy: Sabine van der Hulst - Raeda Coaching & Ontwikkeling

d. Begroting 2020.
Om bovenstaande te kunnen realiseren is in overleg met Adera een financiële vertaling gemaakt.
Deze kunt u downloaden vanaf onze website. Primaire inzet is het stimuleren van economische
bedrijvigheid, het creëren van een dynamisch ondernemersnetwerk, het informeren van
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ondernemers over lokale zaken en de belangenbehartiging van ondernemers.
We willen een reserve ter hoogte van één jaar contributie realiseren.
5. Herziene Statuten en Huishoudelijk Reglement.
De statuten zijn door Van Oers doorgelicht en aangepast. De gewijzigde Statuten en het nieuwe
Huishoudelijke Reglement zijn u in november toegestuurd ter bestudering. Die zaken die mogelijk
jaarlijks moeten worden aangepast, zijn nu in het Huishoudelijk Reglement opgenomen. De nieuwe
statuten zullen na goedkeuring door de ALV aan de notaris worden toegezonden.
De vergadering stemt in met de nieuwe statuten de het huishoudelijkregelement.
Doordat op deze ALV te weinig stemgerechtigden aanwezig zijn, is een 2e ALV noodzakelijk om de
gewijzigde statuten vast te stellen. Deze ALV zal plaatsvinden op om 18:00 uur op 17 december
2019 aan de Markt 38 te Geertruidenberg.
6. Rondvraag.
a. Hubert Boelaars vraagt wat er volgend jaar op de rol staat.
Ingrid Schellevis coördineert de activiteiten van de H&R-werkgroep. Hubert heeft geprobeerd
een Kerst-activiteit te organiseren maar kreeg te weinig respons. Hij vraagt of de VOG hier een
coördinerende rol kan nemen? Louis antwoord: de VOG wil graag een ondersteunende rol
nemen. Kom met initiatieven.
b. Hubert: Kan de stadspromotor in overleg treden met de H&R-werkgroep? We zullen Ingrid
vragen een overleg te organiseren in februari 2020 en daar de stadspromotor bij uitnodigen.
c. Nick Buijks vraagt of de VOG geografische inzicht heeft van standplaatsen van de leden? In de
ledenadministratie zijn die opgenomen. Nick vraagt hoe je de leden kunt activeren? Ervaring
leert dat persoonlijk contact eigenlijk de enige effectieve manier is.
d. Jan Leemans vraagt of het Ondernemershuys geen concurrent wordt de horeca? Louis
antwoord dat dit zeker niet het geval is. We maken juist gebruik van de lokale catering.
e. Jan vraagt waarom er niets georganiseerd rond Kerst. Louis vertelt slechte ervaringen te
hebben met ingehuurde kerstmannen en uitgegeven waardebonnen. Hij roept op met
initiatieven te komen, dan haakt de VOG in.
7.

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 21:15 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
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