
 

 

Verslag ledenvergadering inclusief diner van UOV De Kring op donderdag 12 oktober 2017, 
aanvang 18.30 uur bij De Vrije Teugel, Udenseweg, Uden. 

 
 

1. Opening en mededelingen – Frank de Winter 
Wijziging op de agenda: agendapunt 6(Gemeente) wordt eerst behandeld. De presentielijst 
wordt uitgereikt ter ondertekening.  
 
Mededelingen 
De eerste vrijwilligersavond (5/10 jl.) van UOV De Kring was een succes. De avond was 
bedoeld om de vrijwilligers van UOV De Kring te bedanken voor hun inzet. Dit wordt een 
jaarlijks terugkerend event. Dit geldt ook voor de lunch met ereleden Harrie Bogers, Harrie 
van den Broek, Cees Metselaars, Peer van Bakel en wijlen heer Jordans (oud secretaris). 
Verder is de interne organisatie aangepast en zijn de commissies uitgebreid. Het bestuur 
bestaat per 2018 uit de voorzitter, penningmeester en secretaris (zij vormen het dagelijks 
bestuur) en daarnaast zijn de commissievoorzitters de andere bestuursleden. Zij hebben 
geen dubbelrol meer.  
  
Agendapunt 6: Gemeente 
De gemeente presenteert het project “deelauto’s”, een initiatief van Area, IBN  en de 
gemeente. De samenwerking is een coöperatie en ondernemers kunnen hierbij aanhaken. 
Bij de vragenronde ontstaat een discussie over de commerciële belangen. Vanwege andere 
verplichtingen verlaten de wethouders en de gemeentesecretaris de vergadering rond 19.45 
uur.  
 

2. Goedkeuring verslag vergadering 20 april 2017 (bijlage) – Frank de Winter 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 
3. Beleidsnotitie 2018 (bijlage) – Erik Marcus en commissies 

Cie B&S – voorzitter Erik Marcus 
Het ledenpanel heeft aangegeven dat leden elkaar beter willen leren kennen. UOV De Kring 
zet zich ook in voor het optimaliseren van het ondernemersklimaat en behartigt de 
collectieve ondernemersbelangen. 4x per jaar is er overleg met de gemeente (EZ) en 1x  
per jaar met het voltallige college van B&W. Verder is werkt de cie samen met BZW, SBBU, 
Agri Food Capital (AFC). Er wordt benadrukt dat er binnen AFC kansen liggen voor 
ondernemers, maar dat die nog onvoldoende worden benut. De cie gaat in 2018 doelgericht 
projecten aanpakken. Een van die projecten is ‘Talentverspilling’, een project voor grote 
bedrijven om werknemers waar geen klik meer mee is onderling van werk naar werk te 
helpen.  
 
Cie Communicatie – voorzitter Deanne Candel 
De commissie heeft zich in 2017 gericht op het herstructureren van taken en 
communicatiemiddelen. Er wordt een sneak preview van de nieuwe website getoond, welke 
eind 2017 zal worden opgeleverd. In 2018 wordt er frequenter gecommuniceerd over 
activiteiten en zaken die spelen binnen UOV De Kring. Dit sluit aan bij de bevindingen van 



 

 

het ledenpanel. Daarnaast zal de commissie actiever informatie ophalen bij leden en 
tenslotte wordt het uitnodigingsproces voor activiteiten geoptimaliseerd, in samenwerking 
met de commissie Netwerken. 
V: Komt er ook een app van UOV De Kring? 
A: Nee, die mogelijkheid is wel onderzocht, maar dat bleek te kostbaar en ook bewerkelijker 
dan een goede responsive website. Doordat de website responsive is, is het mogelijk om via 
een snelkoppeling snel toegang te krijgen tot de website op je smartphone.   
 
Cie Netwerken – voorzitter René Savelsberg 
Het ledenpanel heeft veel ideeën aangedragen. De rijke oogst wordt  momenteel 
geïnventariseerd en de aanpassingen worden doorgevoerd in de activiteiten van 2018, die 
zowel kennisdelen als netwerken in zich zullen hebben. De eerstvolgende activiteit is het 
politiek café op 21/11/2017. Dan blikken we met de gemeente terug op de beloftes over het 
ondernemersklimaat van de afgelopen 4 jaar. En in maart 2018 organiseren we een politiek 
café waarin lijsttrekkers aan de tand kunnen worden gevoeld over de plannen voor de 
komende vier jaar. Leden die een suggestie hebben voor een leuk bedrijfsbezoek, kunnen 
zich richten tot info@uovdekring.   
 
De vergadering stemt in met beleidsplan 2018.  

 
4. Begroting 2018 (bijlage) – Maarten Gielen 

Maarten bespreekt eerst de cijfers t/m 30-9-2017. De opbrengstkant blijft iets achter. De 
verwachting is dat kosten binnen de gemaakte budgetten van 2017 zullen blijven.  
Daarna presenteert hij de begroting van 2018. De websitekosten zijn in 2018 minder, omdat 
de nieuwe website eind 2017 wordt opgeleverd.  
 
De vergadering stemt in met de begroting voor 2018. 
 

5. Bestuurszaken – Frank de Winter 
a. Herverkiezing M. Gielen als bestuurslid/penningmeester. 

De bestuurszetel van M. Gielen vervalt per oktober 2017. De vergadering stemt in met 
het voorstel om zijn termijn te verlengen met drie jaar.   

b. Nieuwe website – reeds besproken bij de cie communicatie. 
 
6. Update diverse projecten door Gemeente Uden (Wethouder v. Merwerode). Zie punt 1.  

 
7. Rondvraag en sluiting – Frank de Winter 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De vergadering wordt om 21 uur afgesloten.  


