
 

 

 

Notulen algemene ledenvergadering Ondernemersvereniging Boekel 

d.d. dinsdag 18 februari 2014 bij Gemeente Boekel 
 

 
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). 
Leden: ± 60 aanwezige leden ondernemers 

 

 

1.Opening 
Daar het een ‘’duo vergadering’’ is deze avond met de Gemeente Boekel heeft burgemeester Bos de aanwezigen reeds 
welkom geheten; De burgemeester gaf aan de ondernemers te willen bedanken voor hun financiële bijdrage aan Boekel 
700 wat mede hierdoor een enorm succesvol jaar is geworden. Op een inwoneraantal van ruim 10.000 genereert Boekel 
ook bijna 4000 banen waardoor ondernemers bijdragen aan het welzijn van Gemeente Boekel. Hier zijn we trots op. 
Gerry van Boxtel opent de vergadering na het openingswoordje van de burgemeester.  
 

2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 18 februari 2013 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van vorige ledenvergadering dus deze worden goedgekeurd en 
ongewijzigd vastgesteld. Ieder jaar worden de notulen in combinatie met de eerstvolgende mailing na de vergadering naar 
de leden verzonden. Dit keer was dat per e-mail. 
 

3. Vereniging aangelegenheden:  

Financieel verslag over 2013 door Edward Nijhuis 
Belangrijkste punten/opmerkingen: 
- Financieel verslag 2013 sheet opbrengsten/kosten, balans, opmerkingen hierbij:  

o  Op balans staat € 5.000,- genoemd voor bijdrage centrumvisie, afhankelijk van de beweging hierin blijft 
deze nog staan 

o  In 2013 zijn meer cadeaubonnen ingeleverd (van eerdere jaren) dan dat er nieuwe aangekocht zijn; 
Hiervoor stond ook nog altijd een bedrag voorzieningen en het benodigde bedrag uit de voorzieningen 
is hiervoor ook aangesproken. 

o  Er is nog € 14.541,- vermogen in kas waarvoor leden altijd een goede suggestie/invulling mogen 
aandragen. 

 Verslag van de kascommissie  
De kascontrole is  verzorgd door John Pluk van Dataview, deze was juist en is goedgekeurd; Rober vd Tillaart 
vindt één persoon kascontrole weinig en krijgt daarom de mogelijkheid alsnog de controle te doen als hij dit wenst 
maar stelt zich in ieder geval beschikbaar als kascontroleur voor komend jaar. 

Ledenontwikkeling, nieuwe leden  
Op dit moment tellen we bijna 170 leden; De ledenontwikkeling en onder welke sectie (horeca, detailhandel, 
bedrijven) deze leden vallen staat vermeld op de achterzijde van de agenda/uitnodiging van deze vergadering. 
 

4. Werkgroepen 

Centrumvisie, Rober vd Tillaart informeert de aanwezigen over de status. De Centrum stuurgroep bestaande uit 
Gemeente, Rabobank, Woningbouwvereniging, KamerVanKoophandel en namens de ondernemers Rober vd Tillaart en 
Peter van Uden, willen beweging en ontwikkeling. Op korte termijn/dit jaar zal a.h.v. bestemmingsplan de procedure 
gestart worden zodat het plan kan gaan lopen. Naar verwachting zal er over een jaar met de daadwerkelijke bouw kunnen 
worden gestart als de komende twee maanden, zoals gepland, alles sluitend kan worden gekregen. Een maquette van het 
plan staat in de hal van het gemeentehuis. 
 

Rondweg, Gerry van Boxtel, als gehele OndernemersVereniging zijn we nooit voor of tegen de rondweg geweest; Alleen 
toen de rondweg kwam hebben we wel gepleit voor een aansluiting op de Vlonder. Het is wel een initiatief van OV om aan 
te sluiten op het democratisch besluit van een goede Vlonder aansluiting. Met of zonder rondweg, wij pleiten voor een 
goede ontsluiting van de Vlonder. Ted vd Loo vult aan dat nu onderzocht wordt voor aanvullende maatregelen om de 
verkeersstroom een andere vorm te geven. In het najaar zal een definitief besluit vallen. 
 

Glasvezel, Gerry van Boxtel vindt glasvezel een mooi voorbeeld van een goedkope manier om door samenwerking een 
belangrijke zakelijke ontwikkeling door te maken. De uitrol is niet vlekkeloos verlopen maar het grootste probleem was dat 
Glashelder de rekeningen niet betaalde. Dat is de reden dat men met Canal plus is verder gegaan. Dit is allemaal achter 
de schermen geregeld en hier hebben de gebruikers weinig van gemerkt. Er waren 2200 adressen aangemeld waarvan 
Galshelder er 1800 als klant had ondertussen; Nu zijn er weer 1700 mensen bij Canal plus aangemeld.  



 
 

 

 

 

Nieuwe website, Jos vd Horst 
Vorig jaar is er in de rondvraag aangegeven door Hanneke Kohlman dat de website niet (goed) onderhouden werd; Dit 
had tot dan geen prioriteit gehad bij het vrijwillige bestuur maar is dit najaar opgepakt. Met als resultaat een nieuwe 
website www.ovboekel.nl ontworpen door een van onze leden,  Ries van Geffen van Pixelshape Web & Grafisch ontwerp, 
die ook het onderhoud van de OV website voor zijn rekening neemt. 
Bij een nieuwe site hoort ook een nieuwe logo wat wij u hierbij graag presenteren: 
 
 
 

       
 
 
 
Op het moment van de vergadering was de website nog niet geheel klaar maar neemt u een kijkje en mocht u uw eigen 
bedrijfsafbeelding/logo niet juist vinden of anders willen, stuurt u ons dan per e-mail uw gegevens en dan past Ries het 
voor u aan. Heeft u verdere wensen/tips/ideeën : wij horen het graag! 
Zodra er info / nieuwe data bekend zijn voor onze activiteiten kunt u deze info ook vinden op de website. 
 

5. Bestuur 
Edward Nijhuis is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur heeft geen aanmeldingen ontvangen van geïnteresseerde leden 
in een bestuursfunctie en stemt voor een herkiezing van Edward Nijhuis.  
Edward Nijhuis wordt door de aanwezigen herkozen. 
 
Een aantal detaillisten hebben zich wel gemeld, Lamber Merks, Gerry van Exel en Ruud Nooijen; 
Daar er maar één stoel is binnen het bestuur voor detailhandel hebben ze onderling besloten dat Lamber Merks graag tot 
het bestuur wil toetreden en bij afwezigheid een van de andere zijn plaats zullen innemen. Ze willen graag samen aan de 
slag voor de detailhandel. De aanwezigen stemmen akkoord met het toetreden tot het bestuur sectie detailhandel van 
Lamber Merks. Welkom! 
 
Gerry geeft aan dat het bestuur nu weer 6 leden telt en in principe weer op sterkte is; Maar er is weinig animo van leden 
om de vrijwillige bestuurstaken op te pakken vandaar dat er bij verzoeken van leden ook steeds wordt gewezen om dan 
ook zelf wat op te pakken en te ondernemen. 
 

6. Rondvraag  
Lodewijk Franssen vraagt zich af of Glashelder failliet is gegaan door het afhaken van Boekel? 
Uiteindelijk hebben twee grote projecten, waaronder Boekel, hen wel de das omgedaan; Ze zijn vastgelopen in hun eigen 
groei, het was wel een haalbaar doel waarvoor ze gingen maar achteraf gezien was het niet goed georganiseerd. 
We kunnen niet bij een partner blijven die het financiële deel niet na kan komen. 
 
Hanneke Kohlman geeft terecht aan dat activiteiten/BOM’s ook op de agenda stond; 
Het bestuur houdt zich aanbevolen voor bedrijven die graag een BOM willen plannen en met onze hulp een bijeenkomst 
willen organiseren. Er is nog geen volledige planning voor 2014 dus aanmeldingen en ideeën van onze leden zijn welkom! 
Spreek iemand hierover aan of mail ons! 
 

7. Sluiting 
Gerry van Boxtel sluit de vergadering zodat we verder kunnen met het verdere programma van deze avond. 
 
 
 
 
 
Secretariaat OV Boekel, maart 2014 
 

http://www.ovboekel.nl/

