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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Afgelopen 24 maart was er een mogelijk-
heid voor VOG-leden om deel te nemen 
aan de online vragensessie die we had-
den georganiseerd. Er waren een aantal 
deskundigen online aanwezig om de vele 
vragen van de ondernemers te beantwoor-
den. Hieronder enkele fragmenten van de 
online bijeenkomst.

De volgende deskundigen zaten klaar voor  
het beantwoorden van de vele vragen die 
leven. Gemeente Geertruidenberg: wet-
houder Mike Hofkens en beleidsmedewer-
ker Nicole de Kort, ESQ advocaten, Geert 
de Haas, Rabobank, Bjorn Boons, Pullen & 
Partners / Optimize Finance, Marc Pullen, 
VOG bestuur en communicatie bureau 
JohnGaasbeek.nl, John Gaasbeek, VOG be-
stuur en adviesbureau Business Alignment 
Group, Rom van Oers (voorzitter voor deze 
sessie).

Na een korte introductie van de panelle-
den heeft wethouder Mike Hofkens een 
beknopt overzicht gegeven van de stand 
van zaken m.b.t. de regelingen vanuit de 
overheid en de gemeente.

De gemeente is nog in afwachting van de 
centrale regelingen en regelingen die via 
het regionaal overleg (vanuit Tilburg) wor-
den besproken en geldig zullen gaan wor-
den. Op het moment dat die regelingen 
duidelijk zijn en actief kunnen worden, 
zal de gemeente gaan aangeven via wel-
ke wijze c.q. welk loket e.e.a. kan worden 
aangevraagd.

Er is in het college wel afgesproken dat er 
een noodmaatregel van kracht wordt om 
die bedrijven / zzp’ers die het nu op korte 
termijn niet redden, een voorschot te kun-
nen geven. Inmiddels staat informatie hier-

omtrent op de website van de gemeente 
en op de website van de VOG. 

Voorstel vanuit wethouder Hofkens is wel 
dat als het de ondernemer lukt om nog ca. 
2-3 weken te kunnen wachten, het advies 
is om dit even aan te kijken zodat er dan 
direct gebruik gemaakt kan worden van de 
goede regelingen en er geen correcties op 
voorschotten gemaakt hoeven te worden.

Wethouder Hofkens reageert op de vraag 
wat te doen met de huren. De gemeente 
biedt de mogelijkheid om de huur op ver-
zoek op te schorten voor panden in haar 
bezit. Het is tevens een goed idee om via 
de gemeente en de VOG (wellicht geza-
menlijk) om verhuurders/vastgoedeigena-
ren te benaderen voor uitstel van huur te 
vragen.

Het volledige verslag van de vragensessie 
van 24 maart is te lezen op onze website, 
vogweb.nl. 

Gezien de vele positieve reacties is beslo-
ten een vervolg te geven aan deze opzet. 
Op 31 maart is er wederom een online vra-
gensessie geweest, dit keer specifi ek voor 
de horeca. Een verslag hiervan wordt deze 
week ook geplaatst op vogweb.nl. En vol-
gende week dinsdag, op 7 april, is er we-
derom een vragensessie over de corona-
crisis. Dit keer weer voor alle ondernemers.  
Aanmelden hiervoor kan door een mail te 
sturen naar info@vogweb.nl. Je ontvangt 
dan een link om deel te nemen aan de 
Zoom-meeting. 
Bijna dagelijks komt er meer informatie be-
schikbaar. Alles over de mogelijke regelin-
gen binnen onze gemeente is te vinden op 
h t t p s : / / w w w. g e e r t r u i d e n b e r g . n l /
coronavirus-ondernemersregelingen

Hoi! Mijn naam is Sara Berende en ik ben 
de nieuwe reporter van de VOG. Ik zal jul-
lie, de leden van de VOG, de komende tijd 
benaderen voor een interview over het on-
dernemerschap. Dit houdt in dat ik bij jullie 
langs zal gaan om op een laagdrempelige 
manier een aantal vragen te stellen over 
jullie als ondernemer. Elke week wordt er 
een interview uitgewerkt en dit verschijnt 
in de vorm van een artikel in de wekelijkse 
nieuwsbrief.

Ik zal mezelf eerst even voorstellen, zo-
dat jullie een beetje een idee hebben van 
wie er langs komt. Ik ben 20 jaar oud en 
woonachtig in Raamsdonk. Ik speel graag 
dwarsfl uit, dit doe ik bij de Harmonie Sint-
Bavo in Raamsdonk. Daarnaast sport ik ook 
graag. Mijn ouders hebben een eigen be-
drijf, Aannemersbedrijf Berende, en dat is 
ook hoe ik in contact ben gekomen met de 
VOG.

Ik heb op de middelbare school mijn gym-
nasiumdiploma behaald en momenteel zit 
ik in het eerste jaar van de opleiding Com-
municatie. Ik ben volop aan het leren over 
de ins en outs van het communicatievak en 

het bevalt me erg goed. Het lijkt me heel 
leuk om mijn kennis en mijn vaardigheden 
in de praktijk te mogen brengen!

Ik heb er zin in, hopelijk jullie ook!

ONLINE VOG-VRAGEN-
SESSIES CORONACRISIS

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE 
REPORTER, SARA BERENDE

VOG AGENDA
Ook wij zijn n.a.v. de coronacrisis anders gaan werken en 
vergaderen nu online met gebruik van Zoom. 

7 april 2020 09:00 - 10:00 uur of 15:00 - 16:00 uur
 Online Vragensessie Coronacrisis
 Stuur een mail naar info@vogweb.nl om deel te nemen.

9 april 2020 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg i.c.m. 

online deelname. Stuur een mail naar info@vogweb.nl 
om aan te schuiven.

ONDER VOORBEHOUD
13 mei 2020 20:00 - 21:30 uur 
 VOG Algemene Leden Vergadering 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

Bekijk het volledige overzicht van de agenda op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Via deze pagina kan je je ook aanmelden.

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG 
INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL

BINNENKORT 
OOK AAN DE CENTRALEWEG 
IN G’BERG


