Notulen algemene ledenvergadering Ondernemersvereniging Boekel
d.d. woensdag 28 februari 2018 bij Brandweer Boekel
Aanwezig namens bestuur:

Leden:

Gerry van Boxtel (voorzitter), Edward Nijhuis (penningmeester) Susanne van Zutphen
(secretaris), Jos v.d. Horst (sectie bedrijven), Joep Jansen (sectie horeca) en Lambèr
Merks (sectie detailhandel)
± 70 aanwezige leden ondernemers

1.Opening
Gerry van Boxtel, voorzitter, heet de aanwezigen van harte welkom. Dank aan Brandweer Boekel voor de gastvrijheid en
het mogelijk maken van een combinatiebijeenkomst ledenvergadering met een bezoek aan brandweer waar ook de politie
nog met informatie zal aansluiten. De zogeheten ‘’BOM’’ : Boekelse Ondernemers Meeting.

2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. maart 2017
Zoals gebruikelijk worden de notulen na de vergadering per e-mail naar de leden verzonden en op onze website
www.ovboekel.nl geplaatst. Dit is ook vorig jaar zo gedaan, er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van 2017
ontvangen. Ook nu in de vergadering volgt geen reactie, dus zijn deze goedgekeurd en hierbij ongewijzigd vastgesteld.

3. Vereniging aangelegenheden:
Financieel verslag over 2017
Belangrijkste punten/opmerkingen, door Edward Nijhuis:
Financieel verslag 2017 wordt getoond, sheet opbrengsten/kosten en balans, opmerkingen hierbij:
- Er is ook dit jaar € 4.000,- door OV Boekel besteed aan de (feest)letverlichting in het centrum, de Gemeente
Boekel heeft een zelfde bedrag bijgedragen. Deze bedragen gelden jaarlijks voor in totaal 6 jaar, dan is de
e
verlichting afbetaald en kunnen we een contract voor onderhoud afsluiten. Dit is het 3 jaar dat de verlichting
en het bijbehorende bedrag in de boeken staat.
- De sheets laten ook de georganiseerde activiteiten zien en de bijbehorende kosten; Voor de kerstmarkt op het
plein in december willen we het budget van € 2.000,- per jaar handhaven.
- De balans 2017 laat een dalend banksaldo zien, het vermogen van OV gaat achteruit. De activiteiten zijn
steeds succesvoller en worden drukker bezocht dus de kosten gaan omhoog. Het bestuur heeft overlegd om
de activiteiten te beperken of de contributie per 2019 te verhogen. We hebben 10 jaar terug kunnen kijken en
in die periode is de contributie niet verhoogd, we vinden het acceptabel om komend jaar de contributie te
verhogen van € 105,- naar € 135,- per jaar. De aanwezigen zijn akkoord.
- Er zijn geen vragen/opmerkingen van de aanwezige leden over de getoonde en besproken informatie.
Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Ad vd Berg, Gerda van Sleeuwen en Bas Mermans. Ad vd Berg geeft namens hen
aan dat ze uitgebreid gecontroleerd en doorgevraagd hebben en dat de kascommissie akkoord heeft gegeven voor de
cijfers van 2017. Komend jaar, voor 2018, is deze zelfde kascommissie bereid de controle te doen, dank hiervoor!

4. Info en nieuws vanuit de werkgroepen/secties
Vlonder, Jos vd Horst geeft aan dat werkgroep ‘’de Vlonder’’ (Henk van Sleeuwen (Slecoma), Ruud Joosten (Joosten
Techniek), Cor van Doren (v. Doren Engineers), Arnie van Duijnhoven (Boekeldruk) en Léon Gijsbers (Vlonder Plaatwerk)
dit jaar minder actief is geweest dan afgelopen jaar. Wel is zojuist de gefaseerde vernieuwing van de wegen ingezet.
Voor dit jaar staat de vindbaarheid op de Vlonder en het vernieuwen van de plattegrond met huisnummers (voorlopig idee)
op het programma. Doel is te komen tot een duidelijkere en simpelere manier.
Detailhandel
Lambèr Merks praat iedereen bij als vertegenwoordiger in het bestuur van de detailhandel.

De kerstmarkt buiten afgelopen december op het plein is verdubbeld in aantal kramen en bezoekers, een succes,
hiermee gaan we door, proberen onszelf steeds verder te verbeteren. Dank aan deze werkgroep!
De kerstmarkt binnen is afgelopen december na een aantal jaren weer opgepakt en werd gehouden in Nia Domo. Dit
staat ook voor dit jaar weer op de planning we hopen op deelname van meerdere bedrijven en hun personeelsleden, we
zullen ook rouleren met nieuwe standhouders. Afgelopen jaar betrof het slechts 7 bedrijven maar in totaal met ruim 200
personeelsleden/bezoekers. Ook dank aan deze werkgroep!
Met Ted vd Loo is ons ongenoegen besproken dat we nieuws over Centrum Zuidwand uit de krant moesten vernemen.
De gemeente is verzocht om een betere communicatie. Hier is gehoor aan gegeven door de plannen in de etalage van de
voormalige DA drogist te presenteren.
Gerry vult aan dat er in 2010 sprake was van een Centrumvisie die niet van de grond is gekomen, er ligt nu een ander
plan van de gemeente. Als OV zijn wij voor stappen vooruit wat betreft het plan en dat er goed gecommuniceerd wordt
door de gemeente. Op deze wijze is dit ook uitgedragen aan het college en de diverse politieke partijen.
Horeca
Gerry geeft het woord aan Joep Jansen die namens sectie horeca spreekt. Joep geeft aan dat Boekel was ingedeeld bij
de sectie Gemert-Bakel bij KHN (Koninklijke Horeca Nederland); komende week krijgt Boekel een eigen sectie binnen
KHN. Dit is een mooie ontwikkeling.
De (lege) stichting Boekel Ronduit is overgenomen en een nieuw bestuur is hiermee aan de slag. Boekel Ronduit wordt
opnieuw opgezet met als doel het weer te organiseren zoals het vroeger was in Kerkstraat NZ, rondom Nia Domo en het
plein.
Stichting Boekel Proost is opgericht. I.v.m. het 80 jarig bestaan van OV Boekel is verzocht door het bestuur dat Horeca
leden Boekel hier een feest aan verbinden. Dit feestweekend vindt plaats van donderdag 21 t/m zondag 24 juni. De
jaarlijkse leden barbecue op zaterdagavond 23 juni maakt hier onderdeel van uit. Alle activiteiten vinden plaats (in een
tent) op het plein.
Techtown Boekel, www.techtownboekel.nl Gerry geeft het woord aan Frank Melis; Op zaterdag 7 april van 10 tot 16u
e
vindt de 4 editie van Techtown Boekel plaats. Er zijn opleidingen en bedrijven aanwezig die laten zien hoe leuk het
werken in techniek is. Tevens levert Gemeente Boekel en OV Boekel een bijdrage om te onderstrepen dat het
ondernemersklimaat én wonen én werken heel belangrijk is met het idee ‘’dichtbij huis ligt een mooie toekomst’’.
De bedrijven hebben gemeen dat het moeilijk is om aan goed geschoold technisch personeel te komen vandaar ook het
belang van samenwerking. Voor wie nog niet deelneemt, kom kijken en doe volgend jaar tijdens het eerste lustrum mee!
OV op reis
Gerda van Sleeuwen (Slecoma) geeft aan dat ze samen met Carla Nijhuis druk bezig is met de organisatie van het
(ondertussen) jaarlijkse uitstapje, OV op reis, en wel op 6 en 7 november 2018. We begonnen in 2015 in Gent
(Horecabeurs), 2016 waren we in Rotterdam en afgelopen najaar in Mechelen. Cultuur wordt bij voorkeur met een
bedrijfsbezoek gecombineerd. Dit laatste is vaak lastig organiseren, Gerda doet een oproep, als iemand een leverancier
heeft die wel een leuk bedrijfsbezoek kan organiseren ze hier heel graag van hoort. Er kunnen maximaal 40 personen
deelnemen, de uitnodiging volgt op korte termijn (ivm hotelreservering) dus meld je snel aan als je mee wilt!

5. Bestuur
Dit jaar zijn Edward Nijhuis (penningmeester) en Lambèr Merks (sectie detailhandel) aftredend en bereid zich herkiesbaar
te stellen. Gerry geeft aan dat ondanks dat het ook zeker voordelen heeft om met een relatief constant bestuur te werken
hij leden toch van harte aanmoedigt om zich voor een werkgroep of bestuursfunctie als vrijwilliger beschikbaar te stellen.
Ieder van ons is bereid het stokje over te dragen als er interesse voor diens functie met bijbehorende taken is.
Gerry doet een oproep aan de aanwezigen of er interesse is maar hierop komt geen positieve reactie.
Daarna vraagt hij voor het herkiezen van genoemde twee bestuursleden akkoord aan de aanwezige leden van de
vergadering, de ruime meerderheid is voor beide functies akkoord. Edward en Lambèr zijn herkozen.

6. Voorstellen/presentatie (nieuwe) leden
Een aantal nieuwe leden heeft gehoor gegeven aan de oproep om zichzelf en hun bedrijf/activiteiten kort te presenteren
aan de aanwezigen; Onderstaande leden stellen zichzelf voor en geven een goede indruk van hun bijdrage aan
ondernemend Boekel, dank hiervoor!
 Smartphone reparatie Boekel – Herman Verstraaten
 Ricol – Richard van Grinsven
 Lifecoach Mariëlle van Duijnhoven
 Jeanne Verhagen Recreatie
 Effecty – Geert Buskes

7. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag;
8. Sluiting
Gerry van Boxtel sluit de vergadering zodat we kunnen vervolgen met het programma van deze avond, informatie van de
politie, de twee wijkagenten van Boekel. Aansluitend een presentatie van Andre van Delst en rondleiding door leden van
de Brandweer.
Secretariaat OV Boekel, 11 maart 2018

BIJLAGE:
Informatie politie:
Corine van Delst – corine.van.delst@politie.nl en Sylvia de Wit-Duffhues – sylvia.de.wit-duffhues@politie.nl stellen zich
voor als wijkagenten Boekel en doen een beroep op boekelse ondernemers/burgers dat als er zaken spelen, je hen beide
een mail kunt sturen. Een van hen zal dan zo spoedig mogelijk reageren/contact opnemen.
Ook verdachte zaken, al is het een ‘’gevoel’’ – het dringende verzoek dit altijd door te geven.
Het landelijk nummer 0900 8844 kan ook gebeld worden maar ze geven aan dat e-mail rechtstreeks naar hen beide de
snelste manier is (niet voor 112 gevallen uiteraard) om in contact te komen. De politiepost naast het gemeentehuis is
namelijk niet op vaste tijdstippen geopend/bezet.

