
 
 
 

Notulen algemene ledenvergadering Ondernemersvereniging Boekel 
d.d. donderdag 25 februari 2016 bij Vanboxtel 

 
 
Aanwezig namens bestuur: Gerry van Boxtel (voorzitter), Edward Nijhuis (penningmeester) Susanne van Zutphen 

(secretaris), Jos v.d. Horst (sectie bedrijven), Peter van Uden (sectie horeca),  
Afwezig bestuur: Lambèr Merks (sectie detailhandel) 
Leden: ± 70 aanwezige leden ondernemers 
 
 
1.Opening 
Gerry van Boxtel, voorzitter en eigenaar van Vanboxtel waar de BOM deze avond plaatsvindt, heet alle aanwezigen van 
harte welkom. Vanwege het grote succes van de combi bijeenkomsten de afgelopen 2 jaar hebben we het ook dit jaar 
kunnen regelen om de ledenvergadering te combineren met een bedrijfsbezoek, de zogeheten ‘’BOM’’. 
 
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. maart 2015  
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van vorige ledenvergadering dus deze worden goedgekeurd en 
ongewijzigd vastgesteld. Zoals gebruikelijk worden de notulen na de vergadering per e-mail naar de leden verzonden en 
op onze website www.ovboekel.nl geplaatst. 
 
3. Vereniging aangelegenheden:  

Financieel verslag over 2015 door Edward Nijhuis 
Belangrijkste punten/opmerkingen: 
Financieel verslag 2015 wordt getoond, sheet opbrengsten/kosten en balans, opmerkingen hierbij:  
- Er is dit jaar € 4.000,- door OV Boekel besteed aan (feest)verlichting in het centrum, de Gemeente Boekel 

heeft een zelfde bedrag bijgedragen. Deze bedragen gelden jaarlijks voor de komende 6 jaar, dan is de 
verlichting afbetaald en kunnen we een contract voor onderhoud afsluiten.  

- De Boekelse Cadeaubon is per april 2015 vernieuwd, een nieuw ontwerp om de bon een nieuwe kans te 
geven; Dit heeft in 2015 geleid tot een omzetstijging van € 16.000,-. Gelden die besteed worden bij de leden 
die de Boekelse Cadeaubon in ontvangst nemen. Er zijn wel kosten gemaakt voor ontwerp, drukken van de 
bonnen en enkele advertenties en posters om de nieuwe Boekelse Cadeaubon de juiste aandacht te geven. 

- De sheets laten ook de georganiseerde activiteiten zien en de bijbehorende kosten;  
Er zijn geen vragen/opmerkingen van de aanwezige leden over de getoonde en besproken informatie. 
 

Verslag van de kascommissie  
De kascontrole is  verzorgd door John Pluk van Dataview en Lodewijk Franssen van Franssen Optiek. Lodewijk Franssen 
leest een schriftelijke bevestiging voor dat de kascommissie de administratie en verantwoording van penningmeester 
Edward Nijhuis correct heeft bevonden. Gerry dankt de heren voor hun uitgevoerde taak. Lodewijk Franssen wil de 
kascontrole nog een 2e jaar verzorgen, John Pluk wil de controle na 3 jaar graag overdragen aan een volgende persoon. 
Tijdens deze avond werd geen vrijwilliger gevonden maar leden die deze taak op zich willen nemen voor komende 
jaarvergadering kunnen zich bij de penningmeester melden om begin 2017 samen met Lodewijk de kascontrole over 
2016 te verzorgen. 

 
Ledenontwikkeling, nieuwe leden  
Op dit moment tellen we 162 leden;  
 
4. Info en nieuws vanuit de werkgroepen 
Vlonder / Rondweg, Gerry geeft aan dat het goed is dat Boekel ontsloten is én blijft met een 80 km weg die volgens de 
huidige regels om het dorp hoort te liggen. We zijn heel blij met de extra ontsluiting van de rondweg op de Vlonder die 
dankzij  bemoeienis van OV Boekel tot stand is gekomen. 
  
 
 
 



 
 
 
 
Techtown Boekel, www.techtownboekel.nl Gerry geeft aan dat op 2 april bij de deelnemende technische bedrijven een 
open dag wordt georganiseerd om de jeugd, scholieren, schoolverlaters en hun ouders kennis te laten maken met 
techniek; De bedrijven hebben gemeen dat het moeilijk is om aan goed geschoold technisch personeel te komen. Zie de 
website voor meer informatie en de deelnemende bedrijven. 
  
Detailhandel 
Sinds twee jaar is er weer een vertegenwoordiger detailhandel in het bestuur, Lambèr Merks. Dit heeft als gevolgd gehad 
dat er met hulp van enkele detaillisten-collega’s weer focus is in de detailhandel. De feestverlichting is een heel goed 
voorbeeld van een mooi resultaat, dat we dit samen met de gemeente in een gedeelde verantwoordelijkheid hebben 
kunnen organiseren.  
Ook de Boekelse Cadeaubon die bij zo’n 20 detaillisten/horeca op dit moment wordt aangenomen is een succes. Net 
voor de vergadering hoorden we dat de gemeente Boekel opnieuw een bestelling plaatst van deze bon ten bedrage van 
 € 5.200,- .  
 
Centrummanagement, de leden detaillisten zijn uitgenodigd naar aanleiding van een verzoek van de gemeente om met 
de detaillisten over Centrummanagement verder in gesprek te gaan; deze bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal op 
dinsdag 1 maart a.s. 
 
Horeca 
Jarenlang was ‘’Nia Domo’’ het agendapunt van de Boekelse horeca. Afgelopen jaar is Nia Domo verhuurd aan een 
ondernemer dus Nia Domo als agendapunt omdat er overheidsgeld naar een ondernemer gaat zijn we kwijt, we hebben 
er een echte ondernemer en lid van onze vereniging bij gekregen. 
 
Activiteiten 
Afgelopen jaar hebben we een aantal nieuwe activiteiten gehad zoals ‘’Wie is de Mol’’ en een 2 daagse reis naar Gent. 
Dit jaar vervolgen we met een avond ‘’Escaperoom Noordkade’’ – in mei. Daarnaast zijn we graag bereid te faciliteren in 
een nieuwe (steden)trip maar vragen we hiervoor wel leden om dit te organiseren. Anja Merks en Francien van Boxtel 
melden zich hiervoor aan. Mochten er meer leden zijn die graag willen assisteren met organiseren van deze activiteit dan 
horen we het graag. 
 
Tevens de vraag van Susanne of er nog behoefte is aan deelname workshops, dan worden deze georganiseerd (zoals 
eerder bloemschikken, chocolade paaseieren maken, kleuren/kleding); Er komt geen reactie uit de zaal. Ideeën/wensen 
voor workshops of andere activiteiten kunnen bij Susanne altijd gemeld worden. 
 
De datum voor de jaarlijkse barbecue is bekend, woensdag 6 juli. Data van geplande activiteiten (zodra deze bekend zijn) 
kun je ook altijd vinden op de website www.ovboekel.nl 
 
5. Bestuur 
Gerry van Boxtel–voorzitter en Peter van Uden–sectie horeca zijn dit jaar beide aftredend en herkiesbaar. Het bestuur 
heeft geen aanmeldingen ontvangen van geïnteresseerde leden in een bestuursfunctie en stemt voor een herkiezing van 
Gerry van Boxtel en Peter van Uden. Beide worden separaat door de aanwezige leden van de vergadering herkozen. 
 
6. Rondvraag  
Ad vd Berg – vd Berg Biljarts vraagt hoe het staat met nieuwe plattegronden op de Vlonder? 
Jos vd Horst, sectie bedrijven, geeft aan hier op terug te komen bij de leden Bedrijven. Aktie : Jos vd Horst 
 
7. Sluiting 
Gerry van Boxtel sluit de vergadering zodat we verder kunnen met het verdere programma van deze avond, informatie 
over Vanboxtel telefonie, een presentatie volgt door Ruud van Gastel met aansluitend een rondleiding in groepen en een 
gezellig samenzijn bij Vanboxtel. 
 
 
 
Secretariaat OV Boekel,  9 maart 2016 
 


