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BEDRIJVENNIEUWS 
GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

De gemeente Geertruidenberg kent een grote diversiteit aan bedrijven
die bepalend zijn voor o.a. de lokale economie en de werkgelegenheid.

Ook leveren deze bedrijven hun bijdrage aan lokale initiatieven, sportclubs, evenementen enz.
In 2015 slaan ondernemersvereniging VOG en de Langstraat de handen ineen

op communicatief vlak met vierwekelijks bedrijvennieuws. 
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie over de VOG is ook te vinden op vogweb.nl.

Haartheater VOF
Serraris Juristen
Quist, Slijterij J&R
Nassy & Wijnmaalen Financiële Diensten BV
Huis ten Bos, Tapperij
Oké Woonstyle
Visicon Business Management BV
Meijer, Notariaat
Weeshuys, Restaurant ‘t
D-post
Beerens metaalwerken
Avoird van der Montagediensten
VIVERE e GUSTARE
Kracht3 Groenarchitectuur
DRE Tailor made Furniture
Fysiotherapie Geertruidenberg
Leijs, Hoveniersbedrijf
Soet & Rood media
Plus Vos
Albin Ce
Siemerink BV
Eurocem
Essent
Ramefa
Encos Automatisering
RC Transport
Chantal’s Passion for hair
DiRXSi
Van Gils Logistics
Arcadiegroep
Flexibility Raamsdonksveer
Bouwbedrijf G. de Jongh
Joosen & van der Jagt Makelaardij OZ
Godefroy Borduurstudio
Kuijpers, Garage & Benzinestation
Van Aken Legal Advocatuur
Praktijck, Totaalcafé De
Fleurcenter G. de Man
t Veer Woondecoratie en cadeauwinkel
ESQ Advocaten
Holland Int. Reisbureau Koppens
Publipush BV
Hema
DA Drogisterij - Van Mierlo
Arendse Health Club
Dongemond, Dierenkliniek
Carolien Atelier
Service Apotheek ‘t Veer
Amer Notarissen
Wiercx, Technisch Adviesburo
Berende Café
Stichting Zorgchalet
Passier Advies
Dongen, Schilderwerken van
Dongemond BV, Administratiekantoor
Hairshop Siebe
Drunen Woondecoratie, van
Kappers Express
Keizer, Parkethuis de
Decorette van Mook
Maxim Uitzendbureau
Markfield menstuff
Boelaars Zalencentrum & Catering
Den Boer - Goed-ideewinkel
Weterings Bouwbedrijf BV
T&Espresso
Boezer, Slagerij
Rabobank Amerstreek
Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling B.V.
Time Out Tours BV
Nabbe BV, Administratiekantoor
Move to Adventure
Detrie Vastgoed
Wiercx BV, Bakkerij
Govers Sport
Witte Leeuw, De
Hoge Veer
Guus van Damme OG Verhuur 
Studio Blick
Alex Kuipers Voegbedrijf en Gevelrenovatie
Smolders Import & Distributie BV
Eldeko Verhuur BV
N & M service & producten
Bogaers modelmakerij
Udo Dakbedekkingen BV
Coenraads Perslucht BV
Bekkering Lastechniek
Permanento BV
Leeuwenburgh Fineer BV
VIP Computers Benelux BV
MCAP cable & glassfiber assemblies BV
Oerlemans administratiekantoor
HS Schoonmaakbedrijf B.V.
Nutek Europe BV
Praxis Raamsdonksveer
Degraform Bekistingen en steigers BV
Flexoclean Engineering BV
IHC Hytech BV
Brokx Sport BV
Leen Bakker BV
Produlab Pharma Holding BV
Tak Jachtbouw BV
Dievision Raamsdonksveer BV
Jong Marine Service BV, de
RSC BV(de Rooij-Snoeren Combinatie)
Snijtechniek Brabant BV
Pluijm Transport BV
BV
Butler Campers VOF
CNC Autobanden
Rodenburg Installatiebedrijven BV
Verhoeven BV
CSI Industries BV
Goodflooring
Solid Systems B.V.
Alfa Accountants en Adviseurs
Detron Telecom Solutions B.V.
MSG-i Nederland NV

Sabic Innovative Plastics B.V.
Chempri BV
Stahlwille BV
Roma Nederland BV
Houweling Accountants B.V.
Fluidor Equipment BV
PC-Las BV
Verkolf Magazijninrichtingen BV, Cor
SVDH Vermogensbeheer 
Stikkers Indrustriemontage BV
Vat onderhouds- en reinigingsprodukten BV
BBM BV, Restauratiearchitectuur
Dinther Bedrijfsautomatisering BV
Dombosch Arbo
Maro Trading Compagny
Oertli Gereedschappenfabriek BV

Copar
Koster Schilderwerken BV
Visser P. en Zonen BV
Hardeveld Tapijt BV, van
Kuyp’s Machinefabriek BV, van der
Bredabest BV
Ehrbecker Schiefelbusch
Louwman & Parqui BV
Meijer Installatietechniek BV, de
Anra BV
Beer, de & Overboom Architecten BNA BV
In Summa
Fauna hengelsport en dierenshop
All Rent Autoverhuur
Autoschadebedrijf Raamsdonksveer
Uniek Stomerij

Schellenbach BV, F & F
Dopharma BV
Beer & Selected Beverages EESV
NV Holmatro
Varekamp Industrieel BV
Woud Verhuur BV
BMT Machine Tools B.V.
Heesters B.V, Bouwbedrijf
Seeters BV, van
Ad Dekker Recreatie
Garage Hydraulique
JECE Automaterialen
WdBruijn, landschap architectuur
Vervos Holding BV
RCW BV
Rovero Systems BV

Triangel, Restaurant
Hovers Hoveniersbedrijf
Art Tower 
Parapluutje, Kinderdagverblijf ‘t
Marquart Architecten BV
ARTMO Communications
Adm kantoor Dijkmans-van Seeters BV
Stassar Watch and See
Steigenga Haarmode
Edwin Broeders brood-banket
Fotostudio27
Shoeby Fashion
Oscars Eventcenter
Ronde de Stukwerk
Cristal Cleaning
Angelica’s Italian Wines

Ad Kemmeren Transport Service
Car-service-center
Uitzendbureau Brabant BV
Ritec Services
HP Products bv
Stuff-Company
Mondzorg Plus
KPPR - Passie voor prestatie
Verbrugge Makelaardij BV
Marc A. Pullen Pensioenmakelaars BV
Roberts AGF
Lorgnet
Albert Heijn Van Gameren
ADManagement
Lift Quality BV
B en W Cocreations
Lagarde Klussenbedrijf/autohandel
VPK Packaging BV
Adriaanse Transport BV N
BS Forklifts International BV
Petisys Automatiseringsbureau BV
Oomes C. Betonboringen BV
Sampaguita BV
Assa Abloy Ned. 
Tribion bv
AtexLicht Armaturen & Lichtconcepten
Typhoon Roertechniek BV
Schapers en Zonen BV
Asto BV
Altena Marine
Altena Yachting BV
Koops Dakbedekking VOF
ATE Horesca
Ribrandy Raamsdonksveer
Autobedrijf Leemans
Officetopper.com
Saladdin Restaurant
Ekelschot BV, Benzinestation
Lande BV, van de
Exho BV
Rijsdijk Computers
Strikolith Mega Tent Hire International BV
C.G. Vis Beheermaatschappij B.V.
Kok-Spaarndam BV
Hycos
Vink’s vatenhandel
Hijsmiddelen.nl BV
CLB Integrated Solutions BV
Dior Equipment B.V.
Spoorenberg International B.V.
Fra®melco
Unigear
Kieboom Amusementsautomaten
GlasGarage Raamsdonksveer bv
Bensign
Stukadoorsbedrijf Wesley de Ronde
Copycaal
Ajora Timmerwerken
Service2office
Mol & Roubos Makelaardij
Dongemond College
Van Beek & Bloemsaat, Fysiotherapie
Zwaans Metselwerken
Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs
Bouwens, Praktijk voor Fysiotherapie
RBM Culinair
Independent Logistic Solutions
vda geveltechniek bv
Waarde door IT
Joosen Elektrotechniek
The Travel Company Raamsdonksveer 
CommUnik
Millvision
Westen BV, van der
Hermenzeil BV, Watersportcentrum
Loxius
Joosen Techniek
Miverva Montage
ConceptMark
Verschure Shipping BV
Stichting Swamp Muziek Studio
O+ Organisatieadvies
Bright Industrial Cleaning
Ontmoetingscentrum Raamsdonk
WIJmetAARTS Groep BV
T&T rvsservice
Sibelco Europe MineralsPlus
Z.D.T. Bouw B.V.
InfraCoat BV
Alert Security III B.V.
Rooy Hoveniers de
Profile van Oord Tweewielers
Bos Adviesgroep B.V.
Arjan van Dijk Groep 
GO B.V.
Willem Verboon Rijopleiding
Boucherie BV, La
Scattando Music &amp
Bespaart.nl
Nederlof Scheepsbouw
Dekker BV
Bunkercentrum Dongemond BV
Autobedrijf Kwaaitaal
Fijnevent BV
ThreeWines Benelux bv
MaxPrevent
i-Tonline
Plus Geertruidenberg
Stichting River Zydeco
Luijbregts Schilderwerken
Framebuilding
Mekes Schilderwerken
Salon San
Wieringa Textiel
E.B.R. bv
Carnavals Organisatie Raamsdonksveer
LTV Raamsdonksveer

Werkloosheid daalt, aantal banen stagneert

Zes genomineerden MVO-
prijs, stemmen tot 28 april

Jouw vriend/vriendin de smartphone 
Een ieder voelt en ziet dat de automatisering op 
een punt komt dat jouw telefoon de plaats inneemt 
van jouw portemonnee, jouw geheugen, jouw ge-
dachten, jouw speelmaatje, jouw navigatie, jouw 
vriend en vriendin. Niets heb je zoveel vast als je 
telefoon, naar niets kijk je zoveel als naar je tele-
foon en niets of niemand krijgt zoveel aandacht 
van je als jouw telefoon. 
Wat ben jij nog zonder je telefoon en hoe voel jij je, 
als je die thuis hebt laten liggen of erger nog kwijt 
bent. Lichte tot erge paniek ontstaat en je humeur 
valt terug naar het punt nul. Je bent onthand, je 
bent chagrijnig, je bent onhebbelijk je bent klein 
en het voelt alsof je niets meer voorstelt en je niets 
meer kunt kunt. Ken jij dit gevoel ook en staan ook 
bij jou de zweetdruppels op je voorhoofd als jij je 
vriend/vriendin kwijt bent? 
Dit alles gaat nog veel verder. Want wist jij, dat 
door jouw telefoon de halve wereld jou kan vol-
gen, van jou weet met wie je contact hebt en 
waarover, van jou weet waar jij naar kijkt en waar 
jouw interesses liggen of die nu algemeen of in-
tiem zijn, van jou weet waar je bent en vaak ook 
met wie, van jou weet wat jij lekker vindt en wat 
jouw koopgedrag is, welke medicijnen je neemt 
en welke kwalen je onder de leden hebt, van je 
weet wat je inkomen en vermogen is. Al met al, 
ben jij eigenlijk voor iedereen, door jouw vriend, 
een open boek geworden, voor ons allemaal. En 
dit alles wordt nog opgeslagen ook en voor vele 
nakomelingen, te raadplegen. 
Wij denken dat wij alles zelf registreren en bijhou-
den maar niets is minder waar. Alles wat jij met een 
ander doet wordt ook door die ander vastgelegd 
en doorgespeeld naar anderen. Neem de bank die 
jouw gegevens aan de Fiscus doorgeeft, neem je 
werkgever die jouw loon doorgeeft aan de Fiscus, 
neem jouw huisarts die jouw gegevens in een da-
tabase heeft gezet, neem jouw pinpas die er voor 
zorgt dat al jouw mutaties worden opgeslagen en 
worden doorgespeeld en neem jouw vriend (tele-
foon) die zorgt dat alles wat je doet overal wordt 
vastgelegd. 
Is dit nu erg? Nee, behalve als het zaken betreffen 
die schadelijk zouden zijn voor jouw imago of voor 
jouw vriend van vlees en bloed. Al deze registraties 
gaan ook heel veel voordelen opleveren en doen 
dat ongemerkt nu ook al. Hoe fijn is het niet als 
je aan het Googlen bent en ineens aan de rech-
ter kant op je scherm dat artikel naar boven komt 

waar je gisteren naar aan het zoeken was en je niet 
kon vinden. Hoe fijn is het als je op Wikipedia zit en 
je ineens een aanbieding krijgt van een vakantie 
waar je al 3 jaar op een rij naar toe bent geweest, 
hoe fijn is het als je een herinnering krijgt dat 
volgende week maandag je medicijnen op zijn of 
beter nog de nieuwe bij je thuis worden bezorgd. 

Waar brengt ons dit alles? Naar de Transac-
tiegerichte wereld.
Door de registratie is het overbodig aan het wor-
den om nog zaken fysiek op te slaan, te printen of 
bij te houden in een boekhouding of archief. Is dat 
dan de administratieve verlichting waar mijnheer 
de Fiscus het al zolang over heeft? Kijk eens naar 
de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 
door de Fiscus, kijk eens naar al die voorlopige 
aanslagen die men oplegt aan de hand van reeds 
verzamelde gegevens, ga eens met je DigiD kijken 
bij je Gemeente en andere overheidsinstanties wat 
er allemaal al bekend is en vastgelegd is van jou 
in de Cloud. Dit zijn onderdelen en schakels van 
die wereld.
Het is nog maar een kleine stap of iedere transac-
tie die jij verricht wordt vastgelegd in de Cloud en 
zorgt ervoor dat real-time wordt afgerekend met 
de leverancier en de daarover verschuldigde belas-
ting er over wordt afgedragen. En klaar is het, niets 
verder meer doen. Nu wordt alles nog in jaren ge-
stopt en moet je alles van een jaar bij elkaar optel-
len om te komen tot een afrekening met de Fiscus. 

Dat is dan voorbij. Het jaar is dan te vergelijken 
met een TRANSACTIE. 
Laten wij dit eens verduidelijken door een enkel 
voorbeeld:
•  Jij koopt een auto. Over die auto wordt BPM 

en omzetbelasting berekend en er wordt voor 
jou een factuur gemaakt die wordt geboekt 
bij de leverancier en in jouw boekhouding. De 
leverancier zorgt voor de afdrachten BPM en 
omzetbelasting en jij vraagt als ondernemer de 
BTW weer terug. De verkoper boekt dit alles in 
zijn boekhouding en jij als ondernemer ook. Dan 
wordt er betaald en geld ontvangen en beiden 
boeken ook dat weer in de boekhouding.

 Al met al een heel werk en nog maar niet te 
spreken over uitsplitsingen van allerlei kosten-
soorten op een dergelijke factuur. Over de winst 
draagt de verkoper belasting af en over de kos-
ten kun jij aftrek krijgen. 

 In de transactiegerichte wereld wordt er alleen 
nog een auto geleverd waarbij er contact is met 
de Cloud. In de Cloud wordt op hetzelfde mo-
ment de betaling geregeld in een rekening-cou-
rant vorm ( baargeld is er niet meer) de belas-
ting wordt afgerekend de verkoper heeft direct 
zijn nettowinst en voor de verkoper is ook alles 
op hetzelfde moment in de Cloud opgeslagen 
en afgerekend. Niets geen boekhouding meer 
en dus ook geen aangiften inkomstenbelasting 
of vennootschapsbelasting meer. 

 •  Jij gaat boodschappen doen. Op het moment 
van afrekenen wordt er weer in de Cloud alles 
vastgelegd en de winstbelasting wordt bijge-
schreven bij de rekening-courant van de Fiscus 
en de winst voor de detaillist staat in zijn reke-
ning-courant. Dus ook de detaillist hoeft geen 
jaarrekening meer te maken en geen aangiften 
meer te doen. Het jaar is immers een Transactie 
geworden.

Hoe ver zitten wij hier nog vandaan. Dichter dan 
een ieder denkt, zeg maar even op 50% en de 2e 
50% zal vele malen sneller gaan dan de eerste 
50%. 
Pak je vriend/vriendin nog maar eens goed vast en 
voel en kijk er nog maar eens naar, hij/zij gaat je dit 
toch allemaal maar geven. Spannend? Nee hoor, 
het gaat vanzelf, je voelt er niets van en er is toch 
geen weg terug. 

De gemeente en de VOG stimuleren ver-
antwoord ondernemen en reiken 4 juni de 
MVO-prijs Geertruidenberg 2015 uit. Tot 28 
april kunt u stemmen op de genomineer-
den via mvoprijs.nl. 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
gaat over de winnende combinatie van People, Pla-
net en Profit. Ondernemers die hun bedrijfsvoering 
afstemmen op samenleving en milieu, en daarmee 
koploper zijn in hun sector. 
Maar liefst 18 lokale ondernemers waren aange-
meld voor deelname aan de MVO-prijs Geertrui-
denberg 2015. Uit deze kandidaten selecteerde de 
jury zes bedrijven. Tot en met 28 april aanstaande 
kan het publiek stemmen op één van deze zes in-
spirerende bedrijven. 
De zes genomineerde bedrijven van 2015 zijn (in 
willekeurige volgorde): 

• Asto BV
• Fijnevent
• Flexoclean
• Melkveebedrijf Kamp
• Millvision BV
• To Daze concept store
Voor meer informatie over deze bedrijven, over hoe 
u kunt stemmen en een overzicht van alle bedrij-
ven die zich aanmeldden, kunt u terecht op mvo-
prijs.nl (kies voor ‘MVO-prijs Geertruidenberg’). 
De winnaar van de MVO-prijs Geertruidenberg 
2015 ontvangt naast de MVO-award een uitge-
breide reportage in een magazine en regionale en 
landelijke publiciteit. Maar bovenal mag het bedrijf 
zich de komende twee jaar de beste Maatschap-
pelijke Verantwoorde Ondernemer van gemeente 
Geertruidenberg noemen. 

De recente CBS-cijfers laten zien dat de werkloos-
heid in maart voor de tweede achtereenvolgende 
maand gedaald is. De daling is het gevolg van een 

kleiner aanbod van mensen op de arbeidsmarkt: 
het aantal banen stagneert.
UWV-cijfers laten zien dat afgelopen maand in 

totaal 626.000 mensen werkloos waren. Daarmee 
was 7,0% van de beroepsbevolking werkloos, ver-
geleken met 7,2% drie maanden eerder.


