Notulen algemene ledenvergadering Ondernemersvereniging Boekel
d.d. dinsdag 12 februari 2019 bij Dakarhal – vd Heuvel Logistiek
Aanwezig namens bestuur:

Afwezig met reden:
Leden:

Gerry van Boxtel (voorzitter), Edward Nijhuis (penningmeester) Susanne van Zutphen
(secretaris), Jos v.d. Horst (sectie bedrijven), Lambèr Merks (sectie detailhandel) en
Peter van Uden (sectie horeca)
Joep Jansen (sectie horeca)
± 120 aanwezige leden ondernemers

1.Opening
Gerry van Boxtel, voorzitter, heet de aanwezigen van harte welkom en geeft aan onder de indruk te zijn van de enorme
opkomst van de leden bij deze DUO bijeenkomst, waarschijnlijk niet in de laatste plaats door de mooie locatie waar
Maurik v.d. Heuvel ons heeft ontvangen voor zijn deel van het programma.
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. maart 2018
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 over de inhoud van de
notulen van 2018 ontvangen. Ook nu in de vergadering volgt geen reactie, dus zijn de notulen goedgekeurd en hierbij
ongewijzigd vastgesteld.
3. Vereniging aangelegenheden:
Financieel verslag over 2018
Een aantal sheets worden toegelicht, belangrijkste punten/opmerkingen door Edward Nijhuis:
Financieel verslag 2018 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 4 jaar dat de verlichting
en het bijbehorende bedrag in de boeken staat.
- De kosten van de activiteiten stijgen jaarlijks, dit komt door de steeds hogere opkomst wat we alleen maar
positief vinden. Op dit moment telt de vereniging 176 leden.
- Sinds 10 jaar worden de uitgaven en innamen van de Boekelse Cadeaubon exact geregistreerd, maar
‘’vroeger’’ gebeurde dit niet, vandaar dat we een negatief saldo hebben omdat hier een reservering voor
openstaat. Bonnen verlopen niet, blijven geldig, en er worden nog steeds ‘’oude’’ Boekelse Cadeaubonnen
ingeleverd waardoor we dit veilige reserveringssaldo willen handhaven.
- De balans 2018 laat een negatief banksaldo zien, het vermogen van OV gaat achteruit. De activiteiten zijn
steeds succesvoller en worden drukker bezocht dus de kosten gaan omhoog.
- Zoals vorig jaar in de ledenvergadering aangekondigd en akkoord bevonden door de leden, wordt per 2019 de
contributie verhoogd van € 105,- naar € 135,- ex BTW, per jaar. Door de goed bezochte bijeenkomsten is
deze keuze gemaakt. Blijf a.u.b. reageren op verzoeken van aanmelden voor een bijeenkomst zodat de
kosten niet onnodig hoger worden voor de vereniging, we vooraf juist kunnen inschatten/bestellen.
- Er zijn geen vragen/opmerkingen van de aanwezigen over de getoonde en besproken financiële informatie.
Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Ad vd Berg en Bas Mermans. Gerda van Sleeuwen was verhinderd; Ad van de Berg
neemt het woord en geeft aan dat er controles en steekproeven hebben plaatsgevonden en dat de penningmeester het
allemaal goed heeft geregeld. De cijfers van 2018 zijn akkoord bevonden. Komend jaar, voor 2019, zijn wij zo vrij om
Gerda van Sleeuwen nogmaals te benoemen en Mark Koolen van Deko Interieurs biedt zich aan om samen met Gerda
de controle te doen, dank hiervoor! Ook de huidige kascommissie hartelijk dank voor jullie bijdrage dit jaar.
4. Info en nieuws vanuit de werkgroepen/secties
Vlonder
Jos vd Horst geeft aan dat afgelopen jaar de gemeente Boekel de Vlonder zuid en de Tuinstraat voorzien heeft van
gescheiden riolering en een nieuw wegdek. Het straatbeeld is hierdoor behoorlijk verbeterd.

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 sectie detailhandel.
Een paar keer per jaar overlegt detailhandel samen o.a. over de jaarlijkse activiteiten; De opkomst ligt hier tussen
de 50-60% van de detaillisten, hopelijk blijft deze deelname groeien. De kerstmarkt binnen waar bedrijven met hun
personeel de kerstborrel kunnen vieren, hoopt dit jaar op meer deelnemende bedrijven met hun personeel.
De kerstmarkt buiten afgelopen december op het plein is in dezelfde vorm gehouden dan een jaar eerder; Binnenkort
overleggen we over de activiteiten van dit jaar. Dank aan werkgroepen detailhandel!
Het contact en de communicatie met de gemeente over Centrum Zuidwand is enorm verbeterd. Op 19 maart a.s. is er
een bijeenkomst waar verdere info volgt over de Zuidwand; De uitnodiging hiervoor is reeds verzonden.
Horeca
Peter van Uden neemt het woord en geeft aan dat de horeca een goede samenwerking heeft. Boekel Proost was een
mooi evenement afgelopen jaar en de nieuwe editie in het weekend van 21 t/m 23 juni is gepland. Op zaterdag 22 juni
vindt hier de jaarlijkse OV leden barbecue plaats, in/bij de tent op het plein. Ook over komende carnaval heeft de horeca
samen met de burgemeester afspraken gemaakt. Met Horeca Nederland is de sectie in gesprek over de afdeling
Boekel/Venhorst. Peter geeft aan ook blij te zijn dat de sectie groeit, we hebben dit jaar drie nieuwe horeca leden kunnen
verwelkomen bij OV Boekel: Eeterij Stoer, Brasserie de Mouthoeve en JVM Catering.
e

Techtown Boekel, www.techtownboekel.nl Gerry geeft aan dat op zaterdag 6 april van 10 tot 16u de 5 editie van
Techtown Boekel plaatsvindt. Er zijn opleidingen en bedrijven aanwezig die laten zien hoe leuk het werken in de techniek
is. De bedrijven hebben hun zoektocht naar goed opgeleide technische mensen gemeen, vandaar ook het belang van
samenwerking. Voor wie nog niet deelneemt, kom kijken of doe mee tijdens het eerste lustrum!
OV op reis
Gerda van Sleeuwen (Slecoma) en Carla Nijhuis (Nijhuis & Te Winkel Administratie) zullen ook dit jaar het (inmiddels)
jaarlijkse uitstapje van ‘’OV op reis’’ verzorgen wat meestal begin november plaatsvindt. Afgelopen jaar was Delft (na
Gent, Rotterdam en Mechelen) ook een succes. Cultuur wordt bij voorkeur met een bedrijfsbezoek gecombineerd. Er
kunnen altijd maximaal 40 personen deelnemen, één volle bus en vol = vol;
De uitnodiging volgt binnenkort (ivm hotelreservering) dus meld je dan snel aan als je mee wilt!
5. Bestuur
Er staan dit jaar geen bestuursleden op het schema van aftreden en er hebben zich ook geen nieuwe bestuursleden
gemeld.
6. Voorstellen/presentatie (nieuwe) leden
Twee van de veertien nieuwe leden heeft gehoor gegeven aan onze oproep om zichzelf en hun bedrijf/activiteiten kort
voor te stellen aan de aanwezigen; Onderstaande leden hebben zich voorgesteld en een goede indruk gegeven van hun
bijdrage aan ondernemend Boekel, dank hiervoor dames!
 Kimma Concept – Kimberly Eijkemans – Interieuradvies privé en voor bedrijven
 Birgit Timmers-Kohlmann - De Behartiger - coaching & training
De gegevens van onze leden staan op de website;

7. Rondvraag
Lodewijk Franssen vraagt of OV bekend is met een MKB-energiemakelaar die actief is en uiteindelijk boetes hanteert;
Nee, hiervan is bij OV niets bekend maar we zijn hierbij gewaarschuwd.
8. Sluiting
Gerry van Boxtel sluit de vergadering zodat we kunnen vervolgen met het programma van deze avond, een presentatie
van Maurik v.d. Heuvel over zijn Dakar carrière en belevenissen.
Maurik en Anke, nogmaals dank voor de fantastische ontvangst en avond!
Secretariaat OV Boekel, 26 februari 2019

