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1. Een terugblik op 2018 
In 2018 zijn we als bestuur aan de slag gegaan met de uitkomsten van de 
verschillende gesprekken die we gehad hebben met verschillende groepen leden. 
Zowel vanuit het overleg met de grote bedrijven als met de klankgroep zijn 
verschillende punten naar voren gekomen die toegevoegde waarde voor UOV De 
Kring zouden kunnen hebben. Deze punten waren vaak ideeën die niet snel te 
realiseren waren en in 2018 hebben we dan ook veel tijd gestoken in het 
concretiseren van deze ideeën. Voorbeelden daarvan zijn:  

• Grey meets Green: het idee was om jonge ondernemers te koppelen aan 
ervaren ondernemers. Hiervoor hebben we gesproken met verschillende 
instanties, initiatieven en personen. Vanuit dit idee is dan ook het 
vervolgidee ontstaan om samen te werken met Misfits. Dit leidt er uiteindelijk 
toe dat Misfits onderdeel wordt van UOV De Kring.  

• Samenwerken met andere ondernemersverenigingen: vanuit het idee dat er 
graag in contact gekomen wordt met ondernemers vanuit omringende 
gemeenten, hebben we contact gelegd met verschillende 
ondernemersverenigingen om ons heen. Daar is onder meer de 
nieuwjaarbijeenkomst van 2019 uit voortgekomen, die we samen met ZOV 
(de Zeelandse ondernemersverenining) hebben georganiseerd. 

• Werknemerspool: verschillende bedrijven geven aan moeilijk aan personeel 
te komen en of UOV De kring daar iets mee kon. Vervolgens ging ook nog 
ROC de Leijgraaf weg uit Uden en daarom hebben we in 2018 gesproken 
met verschillende partijen die iets te maken hebben met het opleiden van 
personeel. Als gevolg daarvan hebben we samen met de gemeente, ROC 
de Leijgraaf en het Udens College besloten om ons in te gaan zetten voor 
een duurzame samenwerking tussen deze partijen.  

Naast het bovenstaande zijn we ook druk geweest met de problematiek van de 
doorstroming van de N264. Vanuit de logistieke bedrijven kwam steeds meer naar 
voren dat deze weg een groot probleem is. Daarom hebben we contact gehad met 
de stichting Leefomgeving N264 en hebben we gezamenlijk de politiek opgezocht 
om wat aan de doorstroming te doen. Naast deze lobby hebben we dezelfde lobby 
ook gevoerd via de VNO-NCW en dat heeft er toe geleid dat de rotondes aangepast 
zullen worden naar stoplichten.  
Verschillende logistieke bedrijven hebben reeds laten weten dat stoplichten 
inderdaad beter zijn voor de droomstroming, dus dat is alvast een begin. Maar de 
lobby is zeker nog niet ten einde. Zo zijn we samen met de VNO-NCW ook aan het 
lobbyen voor het aanpakken van de A50.  
 
Al met al zijn er achter de schermen in 2018 vele zaken opgezet waarvan we hopen 
dat die in 2019 echt concreet gaan worden. Maar daar heb ik alle vertrouwen in.   
 
Namens het bestuur van UOV De Kring, 
 
Frank de Winter 
Voorzitter 
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2. Onze missie en visie 
In 2017 zijn we begonnen met het actualiseren van onze missie en visie. Uit 
verschillende bijeenkomsten met leden is daaruit de nog steeds leidende 
missie/visie geformuleerd: 
 
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. 
 
3. Netwerken 
In 2018 zijn de bijeenkomsten op zich goed bezocht, al zijn meer deelnemers altijd 
welkom. De bijeenkomsten werden in 2018 niet meer gestart met een onderlinge 
speeddate. Dit terwijl leden blijven aangeven dat zij netwerken en elkaar ontmoeten 
belangrijk vinden. Het jaar begon met een enorm afgezwakte nieuwjaarsborrel, 
alleen met leden van UOV De Kring, de overige Udense ondernemersverenigingen 
hadden andere wensen voor de nieuwjaarsborrel. Het was een prima bijeenkomst, 
maar duidelijk was dat de deelnemers de aansluiting met de ondernemers van 
andere netwerken misten. De bedrijfsbezoeken doen het altijd goed en worden over 
het algemeen goed bezocht.  
 
Het programmma van 2018: 
• 09-jan: Nieuwjaarsborrel ‘t Stulpke 
• 1-feb: Bedrijfsbezoek ZiN Inspiratielab Sligro Veghel 
• 6-feb: Bijeenkomst N264 
• 6-mrt: Politiek Café  
• 12-apr: Algemene Ledenvergadering incl. diner, gastspreker Kristel 

Groeneboom 
• 17-mei: Running Dinner 
• 21-jun: duo bedrijfsbezoek Graphiset/Metaalplan 
• 4-jul: Zomerborrel 
• 20-sep: Bedrijfsbezoek Dutch Safety Group 
• 27-sep: Vrijwilligersdiner  
• 25-okt: Algemene Ledenvergadering, gastspreker Lisa Staal 
• 21-nov: Lustrum viering in Markant met diner en een voorstelling 
• 13-dec: Winterborrel bij Gasterij De Pier 
 
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat alle bijeenkomsten qua opzet, inhoud 
en locatie goed worden gewaardeerd. Dat blijkt ook uit de evaluaties. Wat niet werd 
gewaardeerd waren de besluiten van de commissie om de zomerborrel en ook de 
winterborrel naar een andere datum te verzetten.  
 
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 2018 op de volgende thema’s: 
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Arbeidsmarkt en onderwijs 
Het ROC is vertrokken uit Uden. Dit is voor UOV De Kring aanleiding geweest om in 
2018 verkennende gesprekken te voeren met het Udens College en de gemeente 
Uden. Doel hiervan is om samen met ondernemers een structureel en duurzaam 
overleg op te zetten, om aan jongeren te laten zien wat het Udense bedrijfsleven te 
bieden heeft en op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de lokale 
opleidingsbehoefte.  
 
Door de gemeente is een werkgelegenheidsonderzoek uitgevoerd, wat met UOV De 
Kring is gedeeld. De resultaten bestaan uit inzicht in de productiestructuur van de 
gemeente Uden, welke wordt afgezet tegen de regio. De uitkomsten worden 
meegenomen in de opzet van het overleg met de gemeente en het Udens College.   
 
Infrastructuur en ruimte 
Inzake de ontwikkelingen rondom de N264/ Lippstadtsingel zijn gepresenteerd. De 
huidige vier rotondes worden omgebouwd tot kruispunten met intelligente 
verkeerslichten. Slimme verkeerslichten reageren zelf op het aankomende verkeer 
en creëren zo een groene golf voor de doorstroming.   
Daarnaast heeft de gemeente Uden in de gesprekken met de UOV De Kring 
aangeven om, in het verlengde van de omklapping van de provinciale weg N605 bij 
Volkel, ook de mogelijkheden voor de oostelijke randweg te onderzoeken. Dit 
onderzoek zal in 2019 worden uitgevoerd. 
 
Ondernemerschap en samenwerking 
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 2018, waarbij de opvallendst 
onderwerpen waren:   

- Fusie Uden / Landerd 
- Economische visie: wordt in het fusietraject met Landerd meegenomen 
- Agrifood Capital: meer inzicht in de mogelijkheden voor de Udense 

ondernemers 

Met het nieuwe college zijn in 2018 concrete punten geformuleerd, welke tot 
uitvoering zijn gekomen of in 2019 in uitvoering gaan. In 2019 worden deze, en 
nieuwe, punten verder geconcretiseerd. 
 
Verder zit UOV De Kring in de raad van advies bij de SBBU, het regiobestuur van 
de VNO-NCW waar de verschillende lobby-activiteiten plaatsvinden. Bij VNO-NCW 
draaide dit in 2018 voornamelijk om mobiliteit (o.a. de N264, maar ook paalgraven) 
en onderwijs.  
 
5. Pr en communicatie 
In 2018 zijn de commissies Netwerken en Communicatie intensiever samen gaan 
werken. Medio 2018 is besloten om de twee commissies samen te voegen tot één 
commissie om kortere communicatielijnen te hebben en sneller te kunnen opereren.  
 
In 2018 zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd om de leden geïnformeerd en 
betrokken te houden: 



 

Jaarverslag 2018 UOV De Kring  Pagina 6 van 11 

 

• 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. Het groepsaccount op LinkedIn is nog een aandachtspunt 
binnen de commissie. 

 
6. Aantal leden 
Het totaal aantal leden op 31-12-2018 bedroeg 139. 
 
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 
2018 hebben mw D. Candel en R. de Winter afscheid genomen van het bestuur. E. 
Marcus, M. Gielen en R. Savelsberg hebben in 2018 te kennen gegeven hun 
bestuursrol per april 2019 neer te willen leggen.  
 
Rooster van aftreden per 31-12-2018 
Dhr. mr. E. Marcus  April 2019 
Dhr. M. Gielen  April 2019 
Drs. R. Savelsberg  April 2019 
Dhr. H. Clemens  Okt 2021 
Dhr. F. De Winter   Juni 2019 
 
8. Commissies  
UOV De Kring heeft drie actieve commissies, waarvan de bezetting in 2018 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) 

 
Commissie Netwerken: 

René Savelsberg (voorzitter)  
René Klarenaar  
Marion Neggers  
Lobke Opsteen  
Pauline van Meurs  
Maartje van der Schoot (adviseur). 
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Medio 2018 zijn de commissies Netwerken en Communicatie samengevoegd tot 
één commissie. Lobke Opsteen is daarvan de voorzitter geworden. Mark Bras is 
toegevoegd tot de commissie net als Sanne de Kleijne. Enkele andere leden zijn 
gestopt in 2018 (Deanne Candel, Eva van Kampen, Mieke Sweekhorst. José van 
der Sanden, René Klarenaar). 
 
Commissie B&S: 

Hans Clemens (commissievoorzitter) 
Ron Crone 
Frank van Driel 
Erik Marcus 
Bert Verlaan 
Eric Wanders 
Maartje van der Schoot (adviseur) 

 
Eind 2018 is gestopt in de commissie B&S Eric Wanders en is René Savelsberg 
toegetreden tot de commissie. 
 
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.  
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Vergelijkende Balans 31-12-2018 
 

 
 

 
GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST 

 Balans 31 december 2018  

31 december 2018 31 december 2017 31 december 2018 31 december 2017

Debiteuren te ontvangen 60,50€                   25,97€                     Eigen Vermogen 118.497,48€          110.602,12€          
 

BTW terug te ontvangen 4.597,00€              3.767,00€                Crediteuren/nog te betalen 6.650,70€              1.806,74€              

Te ontvangen bedragen 9,90€                     17,44€                     Overige schulden 695,50€                 5.741,27€              

Liquide Middelen 121.176,28€          114.339,72€            

 

125.843,68€          118.150,13€            125.843,68€          118.150,13€          

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST

Toelichting Debetbalans 2018

Openstaande Debiteuren € 60,50

Saldo openstaande debiteuren € 60,50

Btw terug te ontvangen:
Aangifte 4e kwartaal 2018 Te ontvangen in 2019 € 4.592,00
In te dienen suppletie in te dienen in 1e kwartaal 2019 € 5,00
BTW terug te ontvangen € 4.597,00

Te ontvangen bedragen 2018:
Rente 4e kwartaal 2018 € 9,90

€ 9,90
Liquide middelen 31-12-2018:
Rekening Courant ABN 976 € 7.887,58
Spaarrekening ABN 044 € 113.288,70
Saldo liquide middelen 31-12-2018 € 121.176,28

Toelichting Creditbalans 2018

Eigen vermogen
1) Vermogen met bijzondere bestemming Het bestuur is beslissingsbevoegd inzake de € 30.033,02

besteding van deze reserve.
2) Algemene reserve € 88.464,46
Saldo Eigen vermogen 31-12-2018 € 118.497,48

Crediteuren nog te betalen:
Overzicht van de openstaande posten crediteuren per 31-12-2018 € 6.650,70

Overige schulden 2018:
Van der Schoot declaratie uren december 2018 € 680,00
Bankkosten en rente 4e kwartaal 2018 € 15,50

Saldo grootboek Overige schulden € 695,50



 

Jaarverslag 2018 UOV De Kring  Pagina 9 van 11 

Toelichting samenstelling Eigen Vermogen UOV De Kring 31-12-2018 
 
 
Onderverdeling Eigen Vermogen per 1-1-2019: 
Eigen Vermogen met bijzondere bestemming  €   30.033,02 
Algemene Reserve  €   88.464,46 
 
Totaalsaldo  € 118.497,48 
 
 
 
Eindsaldo’s EV 31-12-2018: 
Eigen Vermogen met Bijzondere bestemming per 31-12-2018 
Beginsaldo Eigen Vermogen met bijzondere bestemming  €   30.033,02 
Bestedingen EV bijzondere bestemming 2018  €            0,00 
 
Eindsaldo EV met Bijzondere bestemming 2018   €   30.033,02 
 
Algemene Reserve per 31-12-2018 
Beginsaldo 2018 Algemene Reserve   €   80.569,10 
    
Resultaat 2018 €     7.895,36       
      
 
Algemene Reserve per 31-12-2018  €   88.464,46 
 
Totaal Eigen Vermogen per 31-12-2018  € 118.497,48 
    
  ========== 
 
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 31-12-2018 
 

 
 
 

Resultaat 2018 Datum 04-03-19

bedragen excl. btw

Grootboek Omschrijving Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting 

rekening 2017 t/m 31-12-17 2018 t/m 31-12-18 2019

8000 Contributie 73.000,00€        70.082,94€       73.000,00€     70.967,00€      68.000,00€     

8001 Omzet overig 1.200,00€        

Totaal inkomsten 73.000,00€       70.082,94€      73.000,00€    72.167,00€      68.000,00€    

Grootboek Uitgaven Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk 

rekening 2017 t/m 31-12-17 2018 t/m 31-12-18

4775 Afschrijvingen debiteuren 1.000,00€          0,07€                1.000,00€       -€                 1.000,00€       

4000 Sponsoring/bijdragen 100,00€             100,00€            100,00€          -€                 500,00€          

4002 Business Gala (Exposure) 2.500,00€          2.500,00€         2.500,00€       -€                 -€                

4315+4320 Vergaderingen & Bijeenkomsten 20.000,00€        25.217,81€       20.000,00€     23.436,32€      24.000,00€     

4325 Websitekosten & Promotiekosten 14.000,00€        15.352,30€       4.000,00€       4.006,14€        4.000,00€       

4531 Representatie 1.500,00€          952,79€            1.000,00€       1.371,98€        1.000,00€       

4532 Secretariaatkosten 15.964,00€        15.964,00€       15.964,00€     15.964,00€      16.000,00€     

4533 Advieskosten 20.000,00€        16.992,63€       20.000,00€     13.568,76€      16.000,00€     

4534 Ondersteuning overige activiteiten 561,61€            

4675 Rentelasten/ Bankkosten 500,00-€              €          16,74- 500,00-€          158,18€           80,00-€            

4310/4700/4730 Administr./Abonn/Drukwerk/Reclame 5.500,00€          5.122,78€         5.500,00€       5.762,96€        5.250,00€       

4790+4992 Diversen/Betalingskrt 500,00€             500,00€          3,30€               250,00€          

Totaal Uitgaven 80.564,00€       82.747,25€      70.064,00€    64.271,64€      67.920,00€    

Resultaat 7.564,00-€          €   12.664,31- 2.936,00€      7.895,36€        80,00€           
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