
VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Vrijdag 6 maart was de eerste 
offi ciële bijeenkomst van de 
VOG-werkgroep Industrie in het 
oude stadhuis & VOG Onderne-
mershuys aan de Markt in Geer-
truidenberg. De VOG-werkgroep 
Industrie is een apart segment 
ondernemers binnen de VOG, op-
gericht voor de belangenbeharti-
ging van de grotere werkgevers 
binnen de gemeente Geertrui-
denberg.

De bijeenkomst was bijzonder ge-
slaagd, met een goede opkomst 
van VOG-leden, aanwezigheid 
van het voltallige college van 
burgemeester en wethouders 
en twee sprekers met elk een 
interessant verhaal. De bijeen-
komst startte met een ontvangst 
in de klassieke hal van het oude 
stadhuis door het VOG-bestuur 
waarna er boven in de stijlvolle 
vergaderzalen twee presentaties 
werden gegeven.

Presentaties
Eerste spreker was burgemeester 
Marian Witte. Ze vertelde haar 
verhaal over haar eerste ervarin-
gen als burgemeester van Geer-
truidenberg. Haar presentatie be-
vatte nuttige informatie over de 
gemeente en de opgaves voor de 
komende jaren. Veel inspannin-
gen gaan uit naar de bereikbaar-

heid, de werkgelegenheid en de 
energietransitie.

Daarna volgde de presentatie van 
Oscar Dekkers, directeur bij Bruil, 
producent van betonmortel, 
droge mortel en prefab beton. 
Hij vertelde over het incident in 
augustus 2019, toen een grond-
stofsilo instortte en een stofwolk 
deed overwaaien op de naast-
gelegen wijk. Een groot incident 
waar wonder boven wonder nie-
mand een schrammetje opliep. 
In één klap werd Bruil landelijk 
nieuws en moest er van alles in 
werking worden gezet om de 
communicatie te managen en er-
voor te zorgen dat de productie 
zo snel mogelijk werd hervat. Het 
was een interessant verhaal over 
incident-management, communi-
catie en leermomenten.

Aansluitend stond er een uitge-
breid lunchbuffet klaar in de ont-
vangsthal van het oude stadhuis. 
Hier werd door de aanwezigen 
dankbaar gebruik van gemaakt 
en werden er volop nieuwe con-
tacten gelegd en bestaande con-
tacten aangehaald.

Ondernemershuys
Het recent in gebruik genomen 
VOG-Ondernemershuys (Markt 
38, direct naast het stadhuis) werd 

ook door de aanwezigen bezocht. 
De VOG-bestuursleden gaven in 
kleine groepen korte rondleidin-
gen en gaven uitgebreid uitleg 
over de mogelijkheden en invul-
ling van het Ondernemershuys in 
de komende periode. Het Onder-
nemershuys zal door VOG-leden 
gebruikt kunnen worden voor bij-
voorbeeld afspraken met klanten, 
bijeenkomsten of presentaties. 
Een aantal ondernemers heeft al 
aangegeven een inloopspreekuur 
te willen organiseren waar andere 
leden terecht kunnen met vragen 
op het gebied van bijvoorbeeld 
marketing, fi nanciën of juridi-
sche vraagstukken. En uiteraard 
zullen de bestuursvergaderingen 
en VOG-bijeenkomsten in het On-
dernemershuys plaatsvinden.

Alles bij elkaar kijken we terug op 
een bijzonder geslaagde bijeen-
komst. Op de website van de VOG 
staan de data voor de volgende 
bijeenkomsten en kennissessies. 
Wilt u ook een keer aansluiten bij 
een van de VOG-bijeenkomsten, 
netwerken met collega-onder-
nemers en kennis maken met de 
VOG-werkgroep Industrie? Neem 
dan contact op met Jessica Eland 
via industrie@vog.nl.

Bekijk alle foto’s en de after-
movie op vogweb.nl.

De afgelopen periode heeft jullie 
ondernemersvereniging een aantal 
fl inke stappen gezet richting pro-
fessionalisering van de organisatie 
en in gebruik name van het Onder-
nemershuys. 

Naast het uitbreiden van het be-
stuur met meer bestuursleden en 
coördinatoren werd op de achter-
grond John Gaasbeek ingewerkt 
als penningmeester van de vereni-
ging. Ron Broeders heeft zich de 
afgelopen vier jaar ingezet als een 
betrokken penningmeester en se-
cretaris, maar had vorig jaar al aan-
gegeven dat de uitvoerende taken 
binnen het bestuur te veel werden. 
Daarom zijn we in 2019 op zoek ge-
gaan naar extra mankracht en is de 
functie van penningmeester door 

John Gaasbeek overgenomen. 

Nieuwe penningmeester
John Gaasbeek zit al enkele jaren 
in het bestuur als algemeen be-
stuurslid. Als penningmeester van 
de Stichting Koningspark en Stich-
ting Natuurfederatie Geertruiden-
berg en als zelfstandig ondernemer 
heeft hij weliswaar niet enorm veel 
tijd, maar wel de capaciteit om de 
rol van penningmeester op zich 
te nemen. Inmiddels is John inge-
werkt en heeft hij ook formeel de 
functie van penningmeester over-
genomen van Ron Broeders. 

Vertrek secretaris
Ron Broeders heeft recent een 
mooie kans gekregen bij een op-
drachtgever die niet goed samen-

gaat met zijn bestuursfunctie bin-
nen de VOG. Dit heeft hem doen 
besluiten zijn bestuursfunctie per 
direct neer te leggen. Namens alle 
leden en het voltallige bestuur 
van de VOG willen we Ron harte-
lijk danken voor zijn enorme inzet 
voor de vereniging en wensen wij 
hem bijzonder veel succes met zijn 
nieuwe werkzaamheden. 

Huidig bestuur
Het huidige bestuur bestaat nu 
uit 6 bestuursleden en 4 coördina-
toren. Een dynamisch bestuur dat 
iedere drie weken samen komt 
en, afhankelijk van de aandachts-
velden, ook in klein comité samen 
komt indien nodig. De bestuursle-
den zijn: Louis de Wit (Atex Licht, 
voorzitter), Marco Verbrugge (Ver-
brugge Makelaardij, vice-voorzit-
ter), John Gaasbeek (johngaas-
beek.nl, penningmeester), Rom 
van Oers (Business Alignment 
Group), Koen de Rooij (Uitzend-
bureau Brabant) en Erik Broeders 
(Offi cetopper). Tevens zijn er voor 

de diverse werkgroepen coördina-
toren aangesteld. Dat zijn Jessica 
Eland (Werkgroep Industrie), Sabi-
ne van der Hulst (VOG Academy), 
Ingrid Schellevis (Werkgroep Ho-
reca & Retail Geertruidenberg) en 
Karin Luppens (Werkgroep Horeca 
& Retail Raamsdonskveer).

Vacature secretaris
De functie van secretaris is nu va-
cant en dit biedt nieuwe kansen en 
mogelijkheden. De rol van secreta-
ris zal tijdelijk door de zittende be-
stuursleden opgevangen worden, 
maar we zoeken wel versterking. 
Heb jij interesse in een bestuurs-
functie waarin je jouw netwerk kan 
benutten en uitbreiden? Waar je als 
een spin in het VOGweb je contac-
ten kan onderhouden? En waar je 
onderdeel kan zijn van een profes-
sionele vereniging met ruimte voor 
nieuwe ideeën en mogelijkheden? 
Schuif dan een keer aan bij een van 
onze bestuursvergaderingen in het 
Ondernemershuys en stuur een 
mail naar info@vogweb.nl.

VOG-WERKGROEP INDUSTRIE: 
NETWERKBIJEENKOMST OP NIVEAU

VERANDERING IN HET VOG-BESTUUR GEEFT NIEUWE DYNAMIEK

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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Het (gedeeltelijke) VOG-bestuur en coördinatoren met v.l.n.r. John Gaasbeek, Sabine van der Hulst, Rom van Oers, 
Jessica Eland, Louis de Wit, Koen de Rooij en Erik Broeders. 

Fotografi e EVA media producties. 

IEDEREEN BEDANKT VOOR 
DE FIJNE SAMENWERKING! 
“Vier jaren geleden was ik 
op zoek naar een nieuw 
netwerk om de kans op 
werk te vergroten. Als 
secretaris/penningmeester 
van de VOG heb ik me geen 
dag verveeld. Door een hele 
leuke nieuwe opdracht, die 
zich slecht laat combineren 
met deze functies, heb ik 
sneller dan gepland mijn 
taken overgedragen. Ik 
bedank iedereen met wie ik 
deze periode zo succesvol 
heb mogen samenwerken.”
Met collegiale groet, 
Ron Broeders


