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Verslag Algemene Ledenvergadering van UOV De Kring op donderdag 12 april 2018 bij Van der 
Valk hotel Uden/Veghel, Rondweg 2, Uden.  

1. Opening en mededelingen (Frank de Winter, voorzitter) 
Om 20 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij informeert de vergadering over de 
samenwerking met partners zoals SBBU, Gemeente Uden maar ook andere 
Ondernemersverengingen en het contact met vliegbasis Volkel en Ziekenhuis Bernhoven. 
Het lobbywerk rondom N264 begint vruchten af te werpen; het staat inmiddels geagendeerd 
bij VNO-NCW Brabant/Zeeland. De voorzitter nodigt leden uit om vragen of suggesties te 
delen met het bestuur. Hij doet een oproep voor meer vrijwilligers in de commissies. Hij 
deelt mee dat er op 22/11 een lustrumviering wordt georganiseerd in het kader van het 10 
jarig bestaan van UOV De Kring.  

2. Goedkeuring verslag vergadering 12 oktober 2017 (Frank de Winter, voorzitter) 
Voorstel: Besluit tot vaststelling van het verslag dat digitaal wordt verstrekt aan de leden. 
Het voorstel wordt aangenomen.   

3. Presentatie jaarcijfers 2017 (Maarten Gielen, penningmeester) 
De jaarcijfers zijn opgenomen in het jaarverslag 2017 dat digitaal wordt verstrekt aan de 
leden. De cijfers worden kort gepresenteerd, toegelicht en besproken met de vergadering. 
Opbrengsten waren minder dan begroot. Enkele kostenposten (bijeenkomsten, website/
promotie) die hoger zijn uitgevallen, waardoor het boekjaar met een verlies is afgesloten.  

Henk Verzijl en Stefan van Maasakkers hebben opnieuw de kascontrole verzorgd en worden 
bedankt voor hun inzet. Stefan van Maasakkers deelt mee dat er geen bijzonderheden zijn 
aangetroffen en dat hij voorstelt om decharge te verlenen aan het bestuur. De vergadering 
stemt hiermee in. 

Voorstel: Besluiten de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde 
financieel-economische beleid over 2017. 

4. Benoeming kascommissie 2018 
Maurice Pierik van ABAB meldt zich als kascommissielid. Hij zal Henk Verzijl (ABN Amro) 
vervangen en samen met Stefan van Maasakkers de kascommissie vormen.    

5. Jaarverslag 2017 (Erik Marcus, secretaris) 
De jaarrekening zoals opgenomen in het jaarverslag is reeds behandeld bij punt 3. In het 
jaarverslag is op hoofdlijnen beschreven wat er in 2017 is gebeurd en wordt kort toegelicht 
door de secretaris.  

V: Hoe wordt de samenwerking met de gemeente vormgegeven?  
A: Een van de punten is om Uden als vestigingsplaats te promoten voor bedrijven. Er wordt 
een suggestie gedaan om hiervoor een toolbox beschikbaar te stellen. De vergadering is 
teleurgesteld over de resultaten in de samenwerking. Er wordt opgemerkt dat er een groot 
verschil is tussen de samenwerking met de ondernemers en de gemeente uit andere 
gemeente (Veghel en Oss). Geadviseerd wordt om bij het uitblijven van concrete resultaten 
met raadsleden in gesprek te gaan of om de publiciteit op te zoeken. Dit advies neemt het 
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bestuur ter harte. De gemeente is helaas niet aanwezig op de vergadering om zelf 
toelichting te kunnen geven, de reden daarvan is het bestuur niet bekend, maar mogelijk 
heeft dit te maken met de vorming van de coalities. Belangrijk is wel dat het bestuur dit op 
de agenda zet.  

V: Wat zijn de concrete activiteiten van Agri Food Capital? 
A: Er gebeurt in Uden veel op dit gebied, er zijn verschillende ondernemers actief in de agri 
food en bedrijven die daaraan gerelateerd zijn (dat is heel breed). In de komende 
bestuursvergadering komt er een afvaardiging van AFC om meer verbinding te zoeken met 
de ondernemers in Uden.  

Voorstel: Besluit tot vaststellen van het jaarverslag 2017.  
De vergadering stelt het jaarverslag 2017 vast.   

6. Bestuurszaken (Frank de Winter, voorzitter) 
a. Huishoudelijk Reglement 

Het Huishoudelijk Reglement is digitaal verstrekt aan de leden. De secretaris licht enkele 
punten kort toe (statuten, ereleden, gegevensregistratie/privacy, contributiestaffel, 
bestuur en commissies, activiteiten, communicatie, sponsoring). 
Voorstel: besluiten tot vaststelling van het huishoudelijk reglement.  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.   

b. Vertrek bestuursleden Deanne Candel (per juni 2018), Roland de Winter (per maart 
2018) en Maarten Gielen (per dec. 2018). Leden worden uitgenodigd om zich te melden 
als bestuurslid.  

c. Voorstel benoeming Roland de Winter tot erelid. Zijn benoeming tot erelid wordt unaniem 
aangenomen door de vergadering.  

LUSTRUM 
Ondernemers worden opgeroepen om ideeën aan te dragen voor innovatieve 
ondernemers.  

7. Rondvraag en sluiting  
V: Marcel de Laat is teleurgesteld in het feit dat het bestuur weinig aandacht heeft voor de 
lange termijn strategie uit het rapport “Denkgroep 10x10”. Daarin staat als een van de 
speerpunten: Uden als woonstad. Cees Metselaar vindt ook dat de inspanningen van 
destijds lijken vergeten te zijn en het rapport lijkt niet meer in het bestuur te leven.  
A: Het bestuur is van mening dat alleen inzetten op Uden als woonstad te mager is. De 
doelstelling van UOV De Kring is om een goed ondernemersklimaat te creëren en een 
florerend bedrijfsleven te hebben en dat richt zich niet (alleen) op wonen of verblijven in 
Uden.  

Na het officiële gedeelte is het woord aan gastspreker Kristel Groeneboom.   


