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Dit zijn de notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Ondernemers 

Geertruidenberg, gehouden op donderdag 22 februari 2017 om 20:30 tot 22:45 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 29 leden van 294 genodigden. 11 leden hebben zich afgemeld. Aanwezig zijn: 

Lenie Tabbernee (Axlemedia), Ad Damen (ADManagement), Robbie Tiekstra (Adera), Frederik Nouwens 

(Bloem en Interieur), Ad Ravestein (De Huizenbemiddelaar), Jürgen van den Elshout (Elshout Power 

Holding B.V.), Joyce Heijmans (Dongemond Soccer Center), Henk Bogaarts (HJB Consultancy), Bjorn 

Boons (namens Gerard Zagers Rabobank Amerstreek), Kristie Luijben (ADManagement), Roy Delhij 

(namens Eric Haanskorf PS Van Seeters), Janny Trouw (De Kersenhof), Chris Kieboom 

(Schapers/Oome/Brabant Groen), Bart van den Dungen (Petisys Automatiseringsbureau), Kees Kerkhof 

en Govert Lagrouw (Lagrouw Communicatie), Frank Jochems (Service Apotheek ’t Veer), Nick Buijks 

(De Stek), P. Damen (Bestuur RFC), Jessica Eland (JE! Marketing), Ad Snijders (NM Producten), Jan 

Leemans (Autoservice Leemans BV), Sander de Jong (De Jong Marine Service BV), Hanno van Strien 

(Smaakrijk BV) en Jill en Rom van Oers (Flow Support). (29  

Afgemeld (in volgorde van afmelding): 

John Stassar (Stassar Watch and See), Geert Steenbakkers (Dongemond college), Huub Lommers 

(Scattando Events), Christiaan Hakkesteegt (Alfa Accountants en Adviseurs), Else Schepers (Time Out 

Tours), Ewoud van de Lande (Van de Lande), Bert van den Kieboom (Gemeente), Ad Hopstaken (O+ 

Organisatieadvies), Robin Vartiainen (Poetshal 18), Peter Peters (Petisys Automatiseringsbureau), 

Gerard Zagers (Rabobank Amerstreek), 

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. 

Hij stelt de bestuursleden voor en geeft een korte functiebeschrijving.  

Op dit moment is Sabine van der Hulst (RAEDA) aspirant bestuurslid. Zij houdt zich bezig met de 

VOG Academy (waarover straks meer) en de VOG Ontbijtsessies. 

Daarnaast is Jill van Oers (Flow Support) aangetrokken om als projectleider het project GENiaal uit 

te voeren (ook hier over straks meer). 

De bestuursleden Huub Lommers (Scattando Events) en Hein de Jongh (Bos Adviesgroep) hebben 

hun functie neergelegd. Huub vanwege drukke werkzaamheden op zijn bedrijf. Hein vanwege een 

principiële patstelling. Beide worden zeer hartelijk bedankt voor hun inzet. 

 

2. Notulen 2017. 

De ledenvergadering heeft geen vragen of opmerkingen over de of naar aanleiding van de notulen 

van de A.L.V. 2017. De notulen van de A.L.V. 2017 zijn vastgesteld. 
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3. Jaarverslag 2017. 

De voorzitter doorloopt de statistieken van 2017 en geeft een toelichting bij ondermeer het aantal 

leden, plusleden, website bezoekers en externe gesprekken. Met name de groei naar en over de 

300 leden in 2017 benadrukt hij als het gevolg van het groeiend aantal mogelijkheden voor 

Plusleden.  

De agendapunten besproken in de bestuursvergaderingen en de gesprekken met de gemeente 

Geertruidenberg in 2017 worden kort benoemd. Ondanks de afwezigheid van de wethouder Bert 

van de Kieboom bedankt de voorzitter hem voor de goede samenwerking en de behaalde doelen 

de afgelopen collegeperiode. 

Het dossier :”Auteursrecht (Miller Rey Brighton)” is kort uitgelegd. Dit betrof een claim voor 

auteursrechten van een afbeelding die reeds jaren geleden door de toenmalige voorzitter op de 

website was geplaatst. Hein de Jongh heeft dit namens het bestuur opgepakt en naar tevredenheid 

van beide partijen opgelost. 

B2B VOGPlusVoordeel wordt steeds populairder onder de VOG-leden. Louis benoemd een 

voorbeeld van hemzelf dat zeer positief uitpakt.  

De waardebonnen zijn nog steeds actueel en kunnen nog steeds worden ingewisseld. Let wel 

goed op bij inname dat het de originele waardebonnen zijn.  

De MVO-prijs is in 2017 uitgereikt aan Millvision. Dit evenement vindt om de twee jaar plaats. 

De Vacaturebank levert successen op. Elk PLUS-lid kan gratis zijn vacatures laten plaatsen. Mail je 

vacatures naar administratie@vogweb.nl. 

Het project GENiaal en de werkgroep Horeca & Retail zullen bij het agendapunt projecten 2018 

uitgebreid besproken worden. 

4. Jaarrekening 2017. 

a. De voorzitter toont de Winst en Verliesrekening en de Balans van boekjaar 2017. Beide zijn 

opgesteld door Adera B.V. Adera heeft tevens een Samenstellingsverklaring afgegeven. De 

heer Robbie Tiekstra (Adera) is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Hiervan 

wordt geen gebruik gemaakt. 

Op de vraag in welke munteenheid de cijfers zijn opgesteld, bevestigd de penningmeester dat 

het inderdaad Euro’s zijn. In de volgende verantwoording neemt hij dit mee. 

Een vraag wordt ter verduidelijking gesteld. De overlopende passiva bestaat uit het restant 

budget waardebonnen en de vooruitbetaalde subsidie voor het project GENiaal.  

De tweede vraag heeft betrekking op de begroting en jaarrekening 2017. Als beide in een 

overzicht zijn opgenomen, kunnen afwijkingen worden vastgesteld. De penningmeester neemt 

dit verzoek over en zorgt hiervoor.  

b. De kascommissie heeft de jaarrekening 2017 bezien. De kascommissie bestaat uit het VOG-

leden mw. Kristie Luijben en dhr. Ad Damen van ADManagement te Raamsdonksveer. 

De heer Ad Damen leest de getekende verklaring voor. Op basis van de bevindingen van de 

kascommissie Jaarrekening 2017, adviseert de kascommissie de Algemene Ledenvergadering 

het bestuur decharge te verlenen. Als de ledenvergadering ook instemt met het gevoerde 

beleid, wordt decharge aan het bestuur verleend. 

Op de vraag aan de Algemene Ledenvergadering of zij het bestuur décharge verlenen, 

stemden zij unaniem in. De voorzitter en de penningmeester bedanken de Algemene Leden 

Vergadering voor het gestelde vertrouwen. 
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c. Benoeming Kascommissieleden. 

Dhr. Ad Damen van AD Management blijft kascommissielid. Dhr. Piet Damen namens het 

bestuur RFC, biedt zich aan voor de kascommissie 2018 en 2019. De penningmeester bedankt 

beide heren Damen voor hun aanmelding.  

5. Projecten en Activiteiten 2018 

a. GENiaal. 

GENiaal staat voor Geertruidenberg Energie Neutraal. Een project in het kader van de 

duurzaamheid. Participanten zijn Rabobank Amerstreek, RWE, ZLTO, gemeente 

Geertruidenberg en de VOG. OTG (Ontwikkeling Techniek Geertruidenberg) participeert ook 

als werkgroep naar het onderwijs. 

Aanvankelijk was het plan windmolens te plaatsen en alle daken van de VOG-leden op het te 

bedekken met zonnecollectoren. Dit laatste bleek onder meer door de dan ontstane 

dakbelasting geen optie. Inzet blijft het op de agenda brengen van duurzaamheid bij de 

ondernemers. Na een leerproces van bijna drie jaar, hebben we besloten een “Dag van de 

Energie” te organiseren met een terugkerende frequentie van één of twee jaar. Dit jaar wordt 

de “Dag van de Energie” op zaterdag 6 oktober plaatsvinden en vooraf worden gegaan door 

een Kick-off. De Kick-Off zal plaatsvinden op vrijdagavond 5 oktober bij Toyota. 

Jill van Oers (Flow Support) is ingehuurd als projectcoördinator voor beide dagen. Zij 

organiseert de Kick-Off. Zij is tevens aanspreekpunt voor het de OTG en het Technasium van 

het Dongemond college. In overleg met Ron Broeders wordt de zaterdag ingevuld. 

b. De Vacaturebank. 

In samenwerking met de gemeente Geertruidenberg, RWE (Amercentrale) en Netwerk55+ 

heeft de VOG de vacaturebank opgezet. Hier kunnen werkzoekenden zich kandidaatstellen en 

kunnen VOG PLUSleden gratis hun vacatures plaatsen. De vacatures worden op de website en 

in de Nieuwsbrief gepubliceerd. Meerdere kandidaten en werkgevers hebben elkaar hier 

gevonden. Dit initiatief wordt een vast onderdeel van de VOG. 

c. De VOG Academy. 

Een nieuwe activiteit waarvoor Sabine van der Hulst (RAEDA) is gevraagd. Steeds vaker krijgen 

we te maken met wijzigingen of ontwikkelingen van nieuwe regels. Denk aan de Privacywet en 

het Omgevingsplan Dombosch. De VOG meent er aan goed aan te doen onze leden gratis of 

tegen een lage onkostenvergoeding workshops aan te bieden. We proberen zoveel mogelijk 

onze leden te betrekken als spreker of cursusleider. Afhankelijk van de groep grootte en het 

thema zullen de workshops gegeven worden bij RAEDA op het Dombosch 1 of in de 

bibliotheek aan de keizersdijk. 

d. Omgevingsplan Dombosch. 

Door bundeling van regelgeving gaat de overheid alle bestemmingsplannen vervangen door 

Omgevingsplannen. Omgevingsplan Dombosch is de pilot. Op uitnodiging van de gemeente 

neemt de VOG deel aan de tot standkoming. Gedurende het proces houdt de VOG haar leden 

op de hoogte van de vorderingen via de website en de nieuwsbrief. Andere participanten zijn 

de brandweer en de politie. 

Door de mogelijkheden van zowel het bestaande als nieuwe vastgoed breder te maken, 

ontstaan nieuwe mogelijkheden die ook de waarde van het vastgoed ten goede komen. Er zijn 

256 ondernemers op het Dombosch. De VOG Academy gaat workshops geven. Na het 
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Omgevingsplan Dombosch volgen de andere bestemmingsplannen. Alle 1200 ondernemers 

binnen de gemeente Geertruidenberg krijgen hier dus mee te maken. 

e. De werkgroep PAL-VOG. 

Tijdens de netwerkborrel bij PAL-V hebben een aantal ondernemers het VOG bestuur 

gevraagd: ”Kunnen we gezamenlijk een PAL-V Liberty aankomen?” Het bestuur heeft 

vervolgens het plan gevat te onderzoeken of een Crowd te formeren is voor de aankoop. Als 

blijkt dat er voldoende draagvlak is, zal een nieuwe stichting of vereniging gevormd worden. 

Het is immers niet de doelstelling van de VOG om eigenaar te zijn van een Pal-V Liberty. De 

gevonden formule heeft voor als nog de naam Shared Mobility of Collectieve Mobiliteit 

meegekregen. Op 8 december hebben we een evenement georganiseerd in het gemeentehuis. 

Dit is goed bezocht door jong en oud. Aan het einde van het evenement heeft de VOG een 

productie lot aangekocht ad € 2.500 dat recht geeft op de aankoop van de 14e PAL-V Liberty 

die van de band komt. Dit zal naar verwachting in 2020 plaatsvinden. 

Er wordt een reportage van het evenement getoond. 

Dhr. J. Leemans draagt het initiatief een warm hart toe en heeft ideeën hoe het geld 

ingezameld kan worden via een Ralley. Marco legt het principe uit van Crowd Funding. Hoe 

meer je inlegt hoe meer beschikking je krijgt over de PAL-V Liberty. 

f. Gemeenteraadverkiezingen. 

Vooruitlopende op de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar, heeft de VOG haar leden gevraagd 

op welke vraag zij een antwoord willen hebben alvorens zij gaan stemmen. Deze vragen 

hebben we gebundeld en toegezonden aan de 7 lokale partijen die zich verkiesbaar stellen. 

Een journalist neemt een interview af van de lijsttrekkers. De uitkomsten van de vragen en het 

interview worden gepubliceerd op de website, in de nieuwsbrief en in de Langstraat. 

g. De Elektronische Informatiezuilen. 

De werkgroep Horeca en Retail heeft een aantal wensen kenbaar gemaakt die zij gerealiseerd 

zouden willen zien. Dit varieert van een dorpsfeest van een week in de zomer tot een 

uitgebreide schaatsbaan met braderie en feesttent op de Markt of het Heereplein. Beide zijn in 

onderzoek. Uitvoerbaar is de plaatsing van de elektronisch Informatiezuilen. Samen met de 

gemeente zullen we 2 zuilen aankopen. Een wordt geplaatst langs de Wilhelminalaan (na de 

rotonde Triangel) en een wordt geplaatst langs de Maasdijk ter hoogte van Toyota, waan nu 

groen verwijsborden staan. Zodra de bouwvergunningen zijn afgegeven zullen beide zuilen 

besteld worden. De doelgroep voor het adverteren op deze borden zijn de lokale 

ondernemers. De exploitatie en het content beheer zal door de VOG worden gedaan. Hierdoor 

blijven de kosten beperkt. Denk hierbij aan 5 á 6 tientjes per maand. In het meest extreme 

geval dat de inkomsten uitblijven, dan kunnen we dit net als de kerstverlichting 

verantwoorden.  

Gevreesd wordt voor vandalisme. De borden zouden vandalisme-proof zijn. Dat risico ligt bij 

de leverancier. We kiezen voor de technische Europese standaarden. 

h. Bestuur op locatie. 

Het bestuur heeft haar vaste honk verlaten en toert nu langs bij Horeca VOG-leden. Wanneer 

en waar we vergaderen staat in de agenda op de website. Als je een vergadering wilt bijwonen 

of je wilt iets bespreken dan kan dat. Vanaf 13:00 uur kan je aanschuiven. De eerst volgende 

vergadering is bij Boelaars Zalencentrum aan de Keizersdijk. 
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6. Begroting 2018. 

a. De opmerking valt dat het bedrijfsresultaat negatief moet zijn. Louis legt uit dat het resultaat 

in deze als synoniem voor het banksaldo moet worden gelezen.  

b. De werkgroep Horeca en Retail heeft een budget van € 5.000. De onderhandeling voor de 

informatiezuilen is nog gaande. Zijn de uiteindelijke getallen bekend? Louis geeft aan dat 

onderhandelingen in financiële zin nog niet gestart zijn. Allereerst moet de regelgeving en 

vergunningen geregeld worden. Wethouder Bert van de Kieboom is hier druk mee bezig. 

c. Het drankstaatje van het “Bestuursavondje” is indrukwekkend. Louis beantwoord: “ Ja 

dankjewel, het was even doorbijten 😊”. 

d. De begroting naast de jaarrekening geeft beter inzicht hoe de kosten zich hebben verhouden. 

Ron zorgt hiervoor bij de volgende ledenvergadering. 

e. Hoe is de begroting van GENiaal opgebouwd? De begroting hiervoor ligt bij de projectleider. 

De verantwoording hiervan komt in de ledenvergadering en bij de geldgevers. 

f. Na deze beantwoording gaat de A.L.V. akkoord met de begroting 2018. 

7. Rondvraag. 

a. Dhr. J. van den Elshout: Hoe staat de nieuwe politiek tegenover duurzaamheid en windmolens? 

Louis vertelt dat de VOG dit graag wil openbreken zodat particulier initiatief mogelijk wordt. 

Mw. J. Trouw heeft haar bedenkingen over plaatsen van die enorme windmolens en geeft aan 

dat er alternatieve oplossingen zijn. 

b. Dhr. J. Leemans geeft aan dat die nieuwe Omgevingswet veel vragen oproept. Louis geeft aan 

dat de VOG op de website en via workshops aan kennisdeling doet. 

c. Dhr A. Ravenstein vraagt of er een mogelijkheid bestaat om meer informatie van je 

onderneming onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld als de ondernemer van de week. 

Marco geeft aan dat die mogelijkheid bestaat als VOG Pluslid. 

8. Sluiting. 

De voorzitter bedankt Nick 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 22:45 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 


