
Notulen Algemene Ledenvergadering
OndernemersVereniging Boekel

d.d. woensdag 18 mei bij Paintball Games Venhorst

2. Opening
Gerry van Boxtel, voorzitter, heet de aanwezigen van harte welkom. Dank aan
Paintball Games Boekel voor de gastvrijheid en het mogelijk maken van een
DUO-bijeenkomst ledenvergadering met een bezoek aan Paintball Games
Venhorst. De zogeheten ‘’BOM’’ : Boekelse Ondernemers Meeting.

2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. mei 2022
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
2022 ontvangen. Ook nu in de vergadering volgt geen reactie, dus zijn de notulen
goedgekeurd en hierbij ongewijzigd vastgesteld.

3. Vereniging aangelegenheden:
Financieel verslag over 2020-2021
Een aantal sheets worden toegelicht, belangrijkste punten/opmerkingen door
Edward Nijhuis:
Financieel verslag 2021 wordt getoond, sheet opbrengsten/kosten en balans,
opmerkingen hierbij:

- 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 175 leden.

- Sinds 10 jaar worden de uitgaven en inname 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 2022 laat een positief banksaldo zien, het vermogen van OV blijft
constant. De activiteiten zijn steeds succesvoller en worden drukker
bezocht dus de kosten gaan omhoog.

- Er zijn geen vragen/opmerkingen van de aanwezigen over de getoonde en
besproken financiële informatie.

4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Mark Koolen en Gerda van Sleeuwen. Gerda
van Sleeuwen was verhinderd; Mark Koolen neemt het woord en geeft aan dat er
controles en steekproeven hebben plaatsgevonden op 14 april 2022 en dat de
penningmeester het allemaal goed heeft geregeld.  De cijfers van 2021 zijn
akkoord bevonden. Komend jaar, voor 2022, bieden Berdien van de Berg
(Dedicated Administraties) en Mieke Hendriks (Puur Mieke) zich aan om samen
de kascontrole te verrichten, dank hiervoor! Ook de huidige kascommissie
hartelijk dank voor jullie bijdrage dit jaar.

http://www.ovboekel.nl/


5. Info en nieuws vanuit de werkgroepen/secties
Helaas hebben we in het afgelopen jaar veel activiteiten moeten annuleren en
winkel en horeca-deuren tijdelijk moeten sluiten vanwege het coronavirus.
Vandaar dat er ook geen nieuws vanuit de secties is over het afgelopen jaar (2021)
We hopen volgend jaar weer een mooie speech van de verschillende secties te
ontvangen over de ontwikkelingen in 2022.

Bedrijven, Jos vd Horst geeft aan dat de Laatste Bom bij Wim van den Broek
gecombineerd met een informatiebijeenkomst van Bouwbedrijf van Wanroij over
de Zuidwand een goed en drukbezochte BOM is geweest. Ook de rondleiding van
Gijs de Bruin over het reilen en zeilen binnen het bedrijf werd met veel interesse
ontvangen. In het najaar wordt naar alle waarschijnlijkheid de BOM
georganiseerd bij Puur Mieke en kunnen we een kijkje nemen bij een van de
beste webwinkels van Nederland.

OV op reis
Wendy Melis en Brenda Kuipers zijn druk bezig is met de organisatie van het
(ondertussen) jaarlijkse uitstapje, OV op reis, en wel op 1 en 2 november 2022. De
nadere toelichting en het programma over deze studiereis volgt snel per email.

6. Bestuur
Gerry van Boxtel is afgetreden als voorzitter van de OndernemersVereniging
waarnaar Edward Nijhuis zich kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap
van OndernemersVereniging Boekel en ter plekke unaniem is verkozen door de
aanwezige leden tot voorzitter van OndernemersVereniging Boekel. Hierdoor zal
de functie van penningmeester vrijkomen Edward doet een oproep aan de
aanwezigen of er interesse is maar hierop komt geen positieve reactie. Mocht er
alsnog animo zijn om het penningmeesterschap over te nemen van Edward
Nijhuis, dan verzoeken we een mail te sturen naar info@ovboekel.nl
Ook Susanne van Zutven is afgetreden als Secretaris. Riedor Bolwerk is
aangedragen als nieuwe secretaris en ook tijdens de vergadering unaniem
verkozen door de aanwezige leden tot nieuwe secretaris.

7. Voorstellen/presentatie (nieuwe) leden
Ondanks een mooi aantal nieuwe leden heeft geen van deze gehoor gegeven aan
de oproep om zichzelf en hun bedrijf/activiteiten kort te presenteren aan de
aanwezigen.

8. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag;

9. Sluiting
Edward Nijhuis sluit de vergadering, zodat we kunnen vervolgen met het
programma van deze avond, een presentatie, een rondleiding en potje
paintballen aangeboden door Andy Haegens.

mailto:info@ovboekel.nl

