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1. Een terugblik op 2017 
 
'Groei economie komt in 2017 uit op hoogste niveau in tien jaar', zomaar een 
headline aan het eind van 2017. Als het goed is, hebben ondernemers een goed 
jaar gehad, maar dat kunnen we niet meer alleen doen. Het achterover zitten en 
wachten op de orders die aan komen waaien, is echt niet van deze tijd. We moeten 
hard werken om die orders binnen te krijgen en als we dat als een eilandje willen 
doen, is dat vaak heel lastig. Daarom is het steeds belangrijker om samen projecten 
op te pakken en samen te werken. En dan niet alleen als ondernemers, maar ook 
met strategische partners om ons heen. Dat is dan ook meteen de reden waarom 
wij als UOV De Kring steeds meer partners om ons heen opzoeken om mee samen 
te werken of projecten op te zetten. Zo willen we voor de Udense ondernemers een 
steeds beter klimaat scheppen om het maximale uit hun onderneming te halen. 
Hierin komen dan ook de twee speerpunten van ons beleid samen, zowel 
belangenbehartiging als het onderling netwerken met als doel de samenwerking op 
gang te brengen om voor elke onderneming een voordeel te krijgen, in welk opzicht 
dan ook.  
 
Echter, hoe goed wij het als ondernemers ook samen doen, als de 
randvoorwaarden niet optimaal zijn, wordt het moeilijk om goed te ondernemen. 
Neem de doorstroming op de belangrijkste wegen van Uden. Elk jaar wordt dit een 
groter probleem en is het in onze optiek van noodzakelijk belang om daar iets aan 
te doen. Dat we daar druk mee bezig zijn, kunt u lezen in dit jaarverslag. Maar naast 
de fysieke infrastructuur kan er ook nog veel gebeuren op het gebied van de 
ondernemersstructuur in Uden en in Noordoost-Brabant; te denken valt aan het 
goed aansluiten van ondernemers met AgriFood Capital of met Startersmarktplaats. 
UOV De Kring heeft zich daar in 2017 al mee bezig gehouden, maar we zullen hier 
in 2018 daar nog verder op in gaan. 
 
Aan plannen en wensen geen gebrek, maar zoals elke vereniging staat of valt alles 
met de inzet van haar leden. Het blijft dan van doorslaggevend belang dat onze 
leden mee helpen aan de ambities van deze vereniging, extra handjes zijn altijd 
meer dan welkom in onze commissies. In dit jaarverslag staat een opsomming van 
wat de verschillende commissies in 2017 hebben bereikt, er is veel tijd gestoken om 
tot dit mooie resultaat te komen. Echter, zouden wij graag nog meer werk willen 
verzetten en bij deze vraag ik dan ook aan onze leden om zich aan te sluiten bij een 
commissie om deze doelstellingen te verwezenlijken.  
 
Ik ben trots om voorzitter te zijn van dit bestuur wat samen met alle commissieleden 
hard heeft gewerkt om van 2017 een mooi jaar te maken en van plan is om dat in 
2018 weer te overtreffen. 
 
Namens het bestuur van UOV De Kring, 
 
Frank de Winter 
Voorzitter 
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2. Onze missie en visie 
In een tijd waarin omstandigheden, wetten en ondernemerschap razendsnel 
veranderen, is het zinvol regelmatig te reflecteren op de missie/visie van de 
vereniging. In 2017 is dan ook gekozen voor actualiseren van de visie die in 2014 is 
geformuleerd. Het bestuur heeft hiervoor meer dan ooit de dialoog met de leden 
opgezocht middels de klankbordbijeenkomsten met het ledenpanel en middels de 
samenwerking met leden die behoren tot de grote bedrijven in themawerkgroepen.  
Tevens heeft een aantal inhoudelijke brainstormsessies met het bestuur 
plaatsgevonden. De uitkomst van deze initiatieven heeft zich vertaald in de 
volgende, geactualiseerde missie/visie voor 2018. 
 
Missie / visie 
UOV De Kring staat voor een optimaal Ondernemersklimaat in Uden en draagt 
daarmee bij  aan een inspirerende en kansrijke omgeving voor organisaties en 
ondernemers. 
 
Klankbordbijeenkomsten ledenpanel 
In november 2016 is een eerste bijeenkomst geweest van het ledenpanel, een 
afvaardiging van leden die in klankbordbijeenkomsten werden uitgedaagd mee te 
denken over koers en richting van de vereniging. Betrokkenheid en positiviteit van 
de deelnemende leden was groot, besloten werd in 2017 een drietal 
klankbordbijeenkomsten te organiseren met een vast ledenpanel en een vaste, 
professionele gespreksleider (Nico Verheijden van Bureau David) om zo te komen 
tot een gefundeerde, inhoudelijke bijdrage. De bijeenkomsten hebben 
plaatsgevonden op 21 februari, 30 mei en 3 oktober van 16.00 -18.00 uur, in een 
informele setting bij de Brabantse Hoeve in Volkel. Tijdens iedere bijeenkomst is 
middels een zeer interactieve manier van werken getracht de ideeën en bijdragen 
van de leden steeds te concretiseren. De uitkomsten hiervan zijn uiteindelijk 
meegenomen in het eindresultaat. 
 
Brainstormsessies bestuur 
Parallel aan de bijeenkomsten van het ledenpanel heeft het bestuur een aantal 
brainstormsessies gehouden. UOV De Kring is met ruim 150 leden toonaangevend 
in de gemeente Uden en omgeving, het ledenbestand vertoont echter grote 
diversiteit. Ook hiervoor geldt dat het zinvol is regelmatig te reflecteren op wat de 
belangen en behoeften van de leden zijn, om dit mee te nemen in de visie en de 
koers van de vereniging. De synergie tussen beide processen heeft geleid tot het 
herformuleren van de missie/visie: invulling en richting geven aan het Udense 
Ondernemersklimaat, met als doel zo gunstig mogelijke omstandigheden te 
bewerkstelligen voor bedrijven en zelfstandigen om te kunnen ondernemen.  
Om aan deze missie zo goed mogelijk invulling te geven en zo gericht mogelijk het 
gestelde doel te behalen, blijven we als vereniging inzetten op het behartigen van 
de belangen van onze leden en het stimuleren van samenwerking van leden 
onderling middels onder andere kennisdeling. De activiteiten en initiatieven die 
voortkomen uit de belangenbehartiging zijn ondergebracht in de commissie 
Belangenbehartiging en Samenwerking (zie pagina 5). De activiteiten die worden 
geinitieerd om samenwerking en kennisdeling te bevorderen zijn ondergebracht bij 
de commissie Netwerken (zie pagina 5). 
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3. Netwerken 
De leden geven steeds weer aan dat zij netwerken en elkaar ontmoeten belangrijk 
vinden. Vanuit een overtuiging 1+1 is meer dan twee en het kapitaal wat UOV De 
Kring aan kennis onder de leden heeft, is gekozen voor bijeenkomsten waarbij 
kennisdelen en elkaar beter en anders leren kennen centraal staat. 
Mede ingegeven door de uitkomsten van het ledenpanel hebben we, in afwijking 
van hetgeen we in ons vorig beleidsplan voornamen, al in 2017 wijzigingen 
doorgevoerd. Er is bewust gekozen voor meer variatie in activiteiten om iedere keer 
vanuit een andere, inhoudelijk invalshoek elkaar nader te leren kennen Zo zijn de 
Op-weg-Naar-Huis-Bijeenkomsten komen te vervallen. In plaats daarvan hebben we 
gekozen voor meer andersoortige netwerkactiviteiten zoals het Running diner en het 
mini-event voorafgaand aan de ALV van oktober. Ook heeft deze laatste ALV een 
meer “event” karakter gekregen (met diner); tijdens een diner ontstaat veel meer 
gelegenheid elkaar te spreken. Het programma van 2017 werd door de leden over 
het algmeen prima gewaardeerd. Hier en daar zijn nuttige tips en suggesties 
gegeven waarvan we dankbaar gebruik hebben gemaakt.   
 
Het programmma van 2017: 

• 12-jan: Markant Business Lounge 
Gezamenlijke Nieuwjaarsontmoeting met alle  
ondernemersverenigingen in Uden, georganiseerd door Markant Uden. 

• 16-feb: Presentatie van Maurik vd Heuvel over zijn Dakar-avontuur 
• 7-mrt: Politiek Café  
• 22-apr: Algemene Ledenvergadering met spreker Richard van Hooijdonk 

over Internet of Things 
• 18-mei: Running Dinner bij Zinderend 
• 8-jun: Bedrijfsbezoek Noordkade Veghel 
• 11-jul: Zomerborrel en barbecue bij de Brabantse Hoeve 
• 22-sep: Bedrijfsbezoek Brakel Atmos 
• 12-okt: Mini-event en Algemene Ledenvergadering met diner 
• 21-nov: Politiek Café 
• 14-dec: Winterborrel bij Cravt 

 
Na afloop van de meeste bijeenkomsten krijgen de deelnemers een  
evaluatiekaartje om hun oordeel te geven over de inhoud, spreker en organisatie. 
De bijeenkomsten werden door de leden goed gewaardeerd, zowel qua organisatie 
als inhoud. 

 
4. Belangenbehartiging en samenwerking 
Het volgen van regionale ontwikkelingen, het met diverse marktpartijen en 
overheden meedenken over belangrijke thema’s en richting de (plaatselijke) 
overheid de belangen behartigen van onze leden en ondernemers in het algemeen 
waren in het afgelopen jaar activiteiten waarmede wij ons bezig hielden. Onze inzet 
concentreerde zich in 2017 op de volgende thema’s:  
 
Samenwerking 
Vanuit onze leden is een vraag gerezen om een platform op te stellen waarbij HR-
professionals kennis en ervaring uit kunnen wisselen. Na een inventarisatie door 
UOV De Kring blijkt dat hier een duidelijke behoeft ligt. Tegelijk bleek een van de 
vaste samenwerkingspartners van UOV De Kring is de Stichting Beheer 
Bedrijventerreinen Uden (SBBU) een soortgelijk initiatief te ontplooiien. UOV De 
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Kring heeft contact gezocht met de SBBU en het initiatief aan hen overgedragen, 
met de voorwaarde dat het platform -zodra opgericht- toegankelijk is voor onze 
leden.  
 
BZW = VNO-NCW Brabant Zeeland 
De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) is het krachtigste 
ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. 
De BZW maakt zich sterk voor belangrijke thema’s op provinciaal en regionaal 
niveau. In 2017 lag de focus op de herstructurering en naamwijziging naar VNO-
NCW Brabant Zeeland. Lopende thema’s zijn mobiliteit (A50 knooppunt Paalgraven) 
en personeelsvragen.  
 
Mobiliteit 
De commissie ie benaderd door de stichting leefbaar N264, inzake de 
ontwikkelingen rondom de Lippstadtsingel. Na meerdere overleggen is eind 2017 
besloten om diepgaander mee te praten met het initiatief, waarbij ook de 
ondernemers (onze leden) baat bij hebben bij deze oplossing. De oplossing die 
begin 2018 zal worden gepresenteerd omvat een oplossing die ook het 
bedrijventerrein beter ontsluit en tegelijk bijdraagt aan een verbetering van het 
woon- en leefklimaat in Uden. De inzet in 2018 zal bestaan uit informeren van leden 
en ondernemers, alsmede een agendapunt voor het structurele overleg dat de UOV 
De Kring heeft met wethouder Economische Zaken van gemeente Uden.  
 
Gesprekspartner van de overheid 
UOV De Kring overlegt structureel drie keer per jaar met de wethouder 
Economische Zaken en één keer per jaar met het voltallige college van 
burgemeester en wethouders. Dit gebeurde ook in 2017. Veel onderwerpen 
passeerden de revue, waaronder:  

• Hoe kan de gemeente, samen met ondernemers optreden als ambassadeur 
richting het bedrijfsleven en zo Uden als vestigingsplaats promoten? 

• Ontwikkeling arbeidsmarkt in het licht van onder meer de demografische 
ontwikkeling, opleidingsmogelijkheden en stages. Vanuit de bedrijven en 
UOV De Kring is een platform Talentverspilling gestart, om werknemers 
optimaal te kunnen inzetten op hun capaciteiten. 

• Infrastructurele knelpunten zoals parkeren en bereikbaarheid (openbaar 
vervoer);  

• Agrifood Capital; 
• Het aanbestedingsbeleid; 
• De ontwikkelingen met betrekking tot de vliegbasis en de komst van de JSF. 

 
5. Pr en communicatie 
2017 was een hectisch jaar voor de commissie. Ambitieuze commissieleden met 
ambitieuze doelstellingen. Op de eerste plaats de website. En zoals ook in het 
gewone leven: zoveel mensen, zoveel zinnen. De commissie heeft zich, samen met 
het secretariaat, bij de ontwikkeling van de nieuwe de website gefocust op het 
gebruiksgemak en de functionaliteit voor de leden. Voor het bepalen van de 
functionaliteit is goed geluisterd naar de leden en hun behoefte tijdens de 
bijeenkomsten van het ledenpanel. Zo is bijvoorbeeld de deelnemerslijst per 
activiteit toegevoegd, zodat je vooraf kunt zien wie zich voor een activiteit heeft 
aangemeld. 
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Tegelijkertijd is nagedacht over de manier waarop we UOV De Kring willen 
promoten en de leden adequaat informeren. Uiteindelijk is de website een middel 
met een achterliggende gedachten. Wij zijn trots op het resultaat.  
Daarnaast zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd om de leden geïnformeerd en 
betrokken te houden: 	

• 5 x een digitale nieuwsbrief   
• 3 x een column in Bedrijvig Uden  
• Publicaties van onze bijeenkomsten in Bedrijvig Uden, Udens Weekblad, De  

Mooi Uden krant en op Kliknieuws. Er zijn van alle bijeenkomsten en 
activiteiten consequent persberichten verstuurd naar de media. 

• Fotografie van alle activiteiten 
• Website 
• Twitter en LinkedIn; voor promotie is frequent gebruik gemaakt van deze 
Social Media kanalen. De groepsaccount op LinkedIn is nog een aandachtspunt 
binnen de commissie. 

 
Een onzichtbare activiteit is geweest de afstemming met de commissie netwerken. 
Ideeën zijn uitgewisseld wat haar vruchten heeft afgeworpen. Een van de resultaten 
is dat er een begin is gemaakt met het per activiteit “koppelen” van leden van beide 
commissies. Gebleken is dat we op deze manier beter over activiteiten kunnen 
communiceren; zowel inhoudelijk als qua tijdsbestek. 
 
6. Aantal leden 
Het totaal aantal leden op 31-12-2017 bedroeg 152. 
 
7. Het bestuur 
Het bestuur heeft in de verslagperiode 10 keer vergaderd. Daarnaast is UOV De 
Kring door de leden van het bestuur in tal van bijeenkomsten vertegenwoordigd. In 
2017 heeft H. Den Tuinder afscheid genomen als bestuurslid.  
 
Rooster van aftreden per 31-12-2017 
Dhr. mr. E. Marcus  jan 2020 
Dhr. R. de Winter  jan 2020  
Dhr. M. Gielen  okt 2020  
Drs. R. Savelsberg  apr 2020  
Dhr. H. Clemens  okt 2018 
Dhr. F. De Winter   juni 2019 
Mw. D. Candel  juni 2019 
 
8. Commissies 
UOV De Kring heeft drie actieve commissies, waarvan de bezetting in 2017 als volgt 
was: 
 
Commissie Communicatie: 

Deanne Candel (voorzitter) 
Leonore in ’t Hout 
Eva van Kampen 
Mieke Sweekhorst 
José van der Sanden 
Maartje van der Schoot (adviseur) 
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Commissie B&S: 
Hans Clemens (commissievoorzitter) 
Ron Crone 
Frank van Driel 
Erik Marcus 
Bert Verlaan 
Eric Wanders 
Maartje van der Schoot (adviseur) 

 
Commissie Netwerken: 

René Savelsberg (voorzitter)  
René Klarenaar  
Marion Neggers  
Lobke Opsteen  
Pauline van Meurs  
Maartje van der Schoot (adviseur). 
 

9. Financiën 
De uitkomsten van het financiële reilen en zeilen van UOV De Kring zijn hieronder 
weergegeven. De financiële positie van UOV De Kring is gezond en stabiel.  
 
 
Vergelijkende Balans 31-12-2017 
 

 
 
 

 Balans 31 december 2017  

31 december 2017 31 december 2016 31 december 2017 31 december 2016

Debiteuren te ontvangen 25,97€                    389,47€                     Eigen Vermogen 110.602,12€            123.266,43€            

BTW terug te ontvangen 3.767,00€                5.018,00€                  Crediteuren/nog te betalen 1.806,74€                9.048,36€                

Te ontvangen bedragen 17,44€                    185,31€                     Overige schulden 5.741,27€                5.465,74€                

Liquide Middelen 114.339,72€            132.187,75€              

 
118.150,13€            137.780,53€              118.150,13€            137.780,53€            

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST
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Toelichting samenstelling Eigen Vermogen UOV De Kring 31-12-2017 

 

Toelichting samenstelling Eigen Vermogen UOV- De Kring 31-12-2017 
 
 
Onderverdeling Eigen Vermogen per 1-1-2018: 
Eigen Vermogen met bijzondere bestemming     €   30.033,02 
Algemene Reserve         €   80.569,10 
 
Totaalsaldo           € 110.602,12 
 
 
 
Eindsaldo’s EV 31-12-2017: 
Eigen Vermogen met Bijzondere bestemming per 31-12-2017 
Beginsaldo Eigen Vermogen met bijzondere bestemming    €   30.033,02 
Bestedingen EV bijzondere bestemming 2017                €            0,00 
 
Eindsaldo EV met Bijzondere bestemming 2017     €   30.033,02 
 
Algemene Reserve per 31-12-2017 
Beginsaldo 2017 Algemene Reserve       €   93.233,41 
Resultaat 2017               -/- €   12.664,31       
 
Algemene Reserve per 31-12-2017       €   80.569,10 
 
Totaal Eigen Vermogen per 31-12-2017      € 110.602,12 
           ========= 
 
Bestedingsdoelen Eigen Vermogen Bijzondere Bestemming: 
Bij de fusie is bepaald dat het vermogen van UOV De Kring met bijzonder bestemming voor 
speciale doelen beschikbaar is, te besteden door het bestuur met als richtlijn:  

• besteding aan een groot doel of project,  
• cofinanciering,  
• sprekers van naam bekostigen,  
• inzetten voor sponsoring. 

 
 
 
GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST 
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Resultaat per 31-12-2017 
 

 
 

Resultaat 2017
bedragen excl. btw

Grootboek Omschrijving
rekening
8000 Contributie
8001 Omzet overig

Totaal inkomsten

Grootboek Uitgaven
rekening
4775 Afschrijvingen debiteuren
4000 Sponsoring/bijdragen
4001 Revus Bijdrage
4002 Business Gala (Exposure)

4315+4320 Vergaderingen & Bijeenkomsten
4325 Websitekosten & Promotiekosten
4531 Representatie
4532 Secretariaatkosten
4533 Advieskosten
4534 Ondersteuning overige activiteiten
4675 Rentelasten/ Bankkosten
4310/4700/4730 Administr./Abonn/Drukwerk/Reclame
4790+4992 Diversen/Betalingskrt

Totaal Uitgaven

Resultaat

Datum 16-02-18

Begroting Werkelijk Begroting 
2016 t/m 31-12-16 2017
79.000,00€         72.459,21€      73.000,00€      

864,00€          
79.000,00€         73.323,21€      73.000,00€      

Werkelijk Begroting 
t/m 31-12-16 2017

1.000,00€           1.000,00€        

100,00€          100,00€           

1.000,00€           

2.500,00€           2.500,00€        2.500,00€        

20.000,00€         18.687,19€      20.000,00€      

4.000,00€           3.835,00€        14.000,00€      

2.000,00€           2.750,06€        1.500,00€        

15.964,00€         15.964,00€      15.964,00€      

20.000,00€         20.455,00€      20.000,00€      

1.231,37€        
500,00-€              482,58-€          500,00-€           

6.600,00€           4.844,58€        5.500,00€        

1.000,00€           500,00€           

73.564,00€         69.884,62€      80.564,00€      

5.436,00€           3.438,59€        7.564,00-€        

Werkelijk 
t/m 31-12-17

70.082,94€    

70.082,94€    

Werkelijk 
t/m 31-12-17

0,07€           
100,00€        

2.500,00€      
25.217,81€    
15.352,30€    

952,79€        
15.964,00€    
16.992,63€    

561,61€        
16,74-€         

5.122,78€      

82.747,25€    

12.664,31-€    


