
Van de VOG Webredactie

RAAMSDONKSVEER – Het idee is een half jaartje geleden 
geboren: geef VOG-leden, die alleen diensten aanbieden, 
ook een podium. Vorige week donderdag kregen drie on-
dernemers slechts een kwartiertje de tijd om hun bedrijf te 
promoten. Zo’n veertig collega’s keken en luisterden aan-
dachtig in de sfeervolle locatie De Stek aan de Kerklaan 
naar de drie ‘spreekbeurten’.

Trein
Het zijn er eigenlijk vier, want ook VOG-voorzitter  Louis 
de Wit mag in hetzelfde tijdsbestek de plannen en activi-
teiten op korte termijn ontvouwen. De VOG (Verenigde 
Ondernemers Geertruidenberg) is met veel onderwerpen 
bezig. ‘En we zitten overal vooraan in de trein!”, stelt de 
voorman uiterst tevreden vast.

Liegen
Maar dan is het echt de beurt aan Sabine van der Hulst van 
Raeda Coaching & Ontwikkeling. Haar vakgebied is onder 
meer het coachen van ondernemers met grote ambities 
of het begeleiden van werkprocessen. Daarnaast verhuurt 
ze ook vergaderruimtes in haar pand aan De Bliek. Ze 
schotelt haar toehoorders human profiling voor. Met een 
kort vraaggesprek tussen twee ‘vrijwilligers’, twee VOG 
bestuursleden, wordt aangetoond dat het lichaam niet 
kan liegen. Nee schudden, met vinger priemen, verlaag-

de mondhoeken: allemaal signalen die strijdig zijn met de 
gesproken taal, indien je erop getraind bent. Het kan veel 
tijdwinst en betere beslissingen opleveren. 

Jubileum
Na een korte pauze vertelt Christiaan Hakkesteegt van 
Alfa Accountants en Adviseurs over de diverse werkter-
reinen en collectieve ambities. Met een filmpje besteedt 
hij aandacht aan het 75-jarig bestaan van Alfa, dat eerder 
dit jaar groots gevierd is. Alfa heeft 30 vestigingen in het 
land. In het moderne, witte pand aan de Barbeelweg (na-
bij kruising Maasdijk) werken 45 mensen. Op de VOG-site 
komen vijf eindejaarstips voor de ondernemers te staan.

Budget
Else Schepers van Time Out Tours stelt sinds een jaar of 
vijf in nauw overleg met de klant een droomwintersport-
vakantie in Amerika of Canada samen. Leuk onderwerp 
om de aanwezige ondernemers op te trakteren en de 
avond mee af te sluiten. Ze behandelt de meest gestelde 
vragen over haar reizen. Met uiteraard voorop: Wat kost 
dat nou: een tripje naar Aspen bijvoorbeeld? “Uiteraard 
duurder dan een weekendje Flevoland, maar in overleg 
komen we op een budget uit en dat wordt niet overschre-
den”, is het diplomatieke antwoord. Een tussenstop in IJs-
land, een dag wilde dieren spotten in Canada en het er-
varen van champagne powder (de lichte, droge sneeuw): 
Else regelt het allemaal.

Cees den Boer van CdB Technical Service vindt het een 
geslaagd experiment: “Lekker losjes georganiseerd. Door 
de tijdsbeperking to the point”. Evert–Jan Nijveldt van 
Holding’72 voegt daar aan toe: “Leuke opzet: we kennen 
natuurlijk de elevator pitch, waarin je binnen één minuut 
jezelf moet neerzetten. Deze presentaties kun je zien als 
een verlengde elevator pitch (liftpraatje). 

Donderdag 14 december in Oscars, Raamsdonksveer

MVO PRIJSUITREIKING EN 

EINDEJAARSBORREL

Op donderdagavond 14 december is in Oscars in Raams-
donksveer de uitreiking van de tweejaarslijkse MVO-prijs 
met aansluitend de eindejaarsborrel van de VOG.

MVO-Prijs
In de maand november kon het publiek stemmen op de 
drie genomineerden voor de tweejaarlijkse MVO-prijs. De 
genomineerden dit jaar zijn Verschuren Brocolli, Cristal 
Cleaning en Millvision. De uitslag van de publieksstem-
ming bepaalt samen met het oordeel van de vakjury de 
winnaar. De winnaar wordt tijdens een feestelijke bijeen-
komst op 14 december bekend gemaakt. 

De uitreiking van de MVO-prijs vindt plaats bij Discotheek 
Oscars in Raamsdonksveer. Alle ondernemers uit de ge-
meente zijn hierbij van harte uitgenodigd. De ontvangst is 
vanaf 20.00 uur. 

VOG Eindejaarsborrel
Aansluitend op de prijsuitreiking is de VOG eindejaars-
borrel. We blikken terug op een dynamisch jaar, met veel 
nieuwe initiatieven en kijken vooruit naar 2018. Dit alles 
onder het genot van een hapje en drankje en uiteraard 
muzikaal ondersteund. 

We maken er een gezellige en informele avond van en ho-
pen veel VOG-leden te mogen verwelkomen. Ook niet-le-
den zijn van harte welkom om een keer kennis te maken 
met de VOG en de MVO prijsuitreiking bij te wonen. 

VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

BEDRIJVEN
NIEUWS

‘HET IS EEN SOORT VERLENGDE 
ELEVATOR PITCH!”

Eerste VOG Stand Up Netwerkborrel

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.

Ondernemersvereniging VOG en de Langstraat slaan 
de handen ineen op communicatief vlak met regelmatig 
bedrijvennieuws.
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie 
over de VOG is te vinden op vogweb.nl

VOGAGENDA
In de komende periode staan weer een aantal leuke 
netwerkbijeenkomsten op de agenda. Kijk voor de tij-
den en details op vogweb.nl/agenda.

8 december - PALVOG-event
Locatie: Gemeentehuis, Raamsdonksveer

14 december - MVO-prijsuitreiking & 
VOG eindejaarsborrel
Locatie: Oscars, Raamsdonksveer

12 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst
Locatie: Rabobank, Oosterhout

KOMT U OOK?!
Het is altijd prettig om een idee te hebben van het aan-
tal  gasten dat we mogen verwachten. Laat daarom 
even weten of u komt via: 

vogweb.nl/aanmelden

Voor PLUS leden bieden we de mogelijkheid om via 
onze website exclusief voor VOG-leden voordeel te 
bieden. Denk bijvoorbeeld aan een percentage extra 
korting op (een deel van) uw assortiment, gratis work-
shops of andere vormen van voordeel.

Om dit voordeel te communiceren krijgt u op uw 
PLUS-pagina extra ruimte voor de promotie van uw 
aanbieding. Ook wordt uw aanbieding via de VOG 
Voordeel pagina kenbaar gemaakt met een link naar 
het voordeel op uw eigen PLUS-pagina.

Kijk voor VOG Voordeel op 
https://vogweb.nl/vog-voordeel/

VOG+ VOORDEEL 


