
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering van UOV De Kring op donderdag 25 oktober 2018 bij IBN, 
Hockeyweg 5, Uden.  
 
1. Opening en mededelingen – Frank de Winter 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Als extra punt op de agenda wordt toegevoegd "Update VNO/NCW Gebert Wubs". 
In 2019 staat bij UOV De Kring vertrouwen centraal. Verder willen we de samenwerking met 
partners als de gemeente intensiveren, onder het motto "we gaan er samen tegenaan".  
  

2. Goedkeuring verslag vergadering 12 april 2018 (bijlage) – Frank de Winter 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 

3. Beleidsnotitie 2019 (bijlage) – Erik Marcus en commissies 
Het beleidsvoorstel van 2019 wordt gepresenteerd, toegelicht en besproken met de 
vergadering. 
  
De twee speerpunten van de vereniging zijn Belangenbehartiging en Netwerken. Voor het 
speerpunt belangenbehartiging zal de commissie in 2019 stimuleren om gemeente en 
ondernemers meer met elkaar in contact te brengen. Ook zal zij de banden met VNO/NCW 
aanhalen om ook de bovenregionale belangen van ondernemers te behartigen. We 
focussen ons in 2019 op enkele thema's: Arbeidsmarkt en onderwijs, Infrastructuur en 
ruimte, Ondernemerschap en samenwerking   
  
Ook zal de communicatie in 2019 verder geoptimaliseerd worden. Meer zichtbaar maken 
wat we als vereniging doen in bestuur en commissies. In 2019 staan enkele nieuwe 
activiteiten op het programma. Verder starten we met de Mastermind. Een nieuw initiatief 
om ondernemers met elkaar in gesprek te laten gaan over ondernemersvraagstukken o.l.v. 
een professionele facilitator. 
  
V: Hoe wordt het onderwijs betrokken in de plannen van 2019? Oproep aan het bestuur om  

breder te kijken, ook buiten de gemeentegrenzen.  
A: Bestuurslid René Savelsberg is verbonden aan ROC de Leijgraaf en we gaan in gesprek  

met het Udens College. Het bestuur neemt de oproep mee.   
  
De vergadering stemt in met het voorstel tot goedkeuring van de beleidsnotitie 2019. 
  

4. Begroting 2019 (bijlage) – Maarten Gielen 
De begroting 2019 wordt kort gepresenteerd, toegelicht en besproken met de vergadering.  
Hoewel het bestuur een ledenverwervingsactie gaat starten, wordt er voor 2019 qua 
contributie voorzichtig begroot. Het bestuur wil graag jaarlijks een bedrag 'sparen' voor het 
volgende lustrum. Ook voor de Mastermind is een bedrag gereserveerd. De advieskosten 
zullen iets naar beneden worden bijgesteld. Waarmee het begrote resultaat neerkomt op  
€ 80,00.  
  
De vergadering stemt in met de begroting van 2019.  
  



 

 

Daarna licht de penningmeester nog de cijfers t/m 30-09 toe en de prognose tot en met 31-
12 a.s. De gepresenteerde prognose wordt gecorrigeerd bij Advieskosten, deze vallen naar 
verwachting € 4.000 lager uit, waarmee het beoogd resultaat van 2018 op ca € 4.900,00 
komt.  
  

5. Bestuurszaken – Frank de Winter 
a. Bestuursmutaties  

Laatste ledenvergadering van Maarten Gielen als penningmeester. Er is nog geen 
opvolger gevonden. Ook Erik Marcus gaat stoppen als secretaris, zijn beoogd opvolger is 
Marion Neggers. Zij zal tot april 2019 als aspirant bestuurslid toetreden tot het bestuur. 
Haar benoeming wordt in april 2019 voorgelegd aan de ALV. René Savelsberg zal mede 
door het vertrek van ROC de Leijgraaf uit Uden ook zijn taken als bestuurslid neerleggen, 
maar hij blijft wel verbonden aan UOV De Kring.  

b.  Herverkiezing Hans Clemens als bestuurslid. 
De vergadering stemt in met de herverkiezing van Hans Clemens.  

  
6. Voorstellen nieuwe leden          

Loud Juridisch Advies & Mediation, IkCommuniceer*, Bedrijvig Uden*, Het Uitzendbureau, 
Technify, Peters & van Gemert*, Compass, Fenix Services, Maas Groep, De 
Ondernemingswaarde BV 
*deze ondernemers zijn aanwezig en stellen zich voor d.m.v. een korte pitch.  
  

7. Update Gemeente – José Wilms, Bedrijfscontactfunctionaris 
Als omgevingsregisseur bedrijven (bedrijfscontactfunctionaris) is Mw. Wilms het 
aanspreekpunt binnen de gemeente voor ondernemers. Ze werkt ca. 10 jaar voor de 
gemeente en maakt graag kennis met ondernemers en hun bedrijf om hen beter van dienst 
te kunnen zijn.   
  
Update VNO/NCW Brabant/Zeeland - Gerbert Wubs 
VNO-NCW komt op voor de regionale belangen van ondernemers door o.a. in gesprek te 
gaan met de provincie of nationale politiek. Sommige zaken kun je niet alleen lokaal 
oplossen. Qua arbeidsmarkt werkt VNO/NCW aan drie pijlers: Instroom, Doorstroom en 
Uitstroom. Dit doen zijn onder de noemer van AgriFood Capital. Ook qua infrastructuur 
lobbyen zij o.a. voor een betere mobiliteit in de regio. En tot slot is milieu en duurzaamheid 
(zoals de stikstofwetgeving) een speerpunt.  
  

8. Rondvraag en sluiting – Frank de Winter 
Uit het ledenpanel is het idee ontstaan om een innovatiefonds op te richten en daarvoor een 
deel van het bijzonder vermogen van de vereniging te bestemmen. Hierover is gesproken 
met OndernemersLift+, maar het bedrag was daarvoor onvoldoende hoog. Toen dat van de 
baan was, is nog gekeken naar duurzame events, maar dat is voorlopig niet aan de orde. 
Wel zijn we bezig met Startermarktplaats samen met de gemeente en Platform 
Ondernemend Meierijstad (POM), maar daarvoor zal niet heel veel budget nodig zijn. 
  
Er zijn geen verdere vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering.  

 


