
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering van UOV De Kring op donderdag 25 april 2019 bij 
Kruisherenkapel Uden. Ontvangst vanaf 18.30 uur, vergadering start om 19.00 uur.  

 
1. Opening en mededelingen (Frank de Winter) 

 
2. Goedkeuring verslag vergadering 25 oktober 2018 (Frank de Winter) 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Presentatie jaarcijfers 2018 (Maarten Gielen) 

De cijfers worden kort gepresenteerd, toegelicht en besproken met de vergadering. Daarna 
geeft de kascommissie haar bevindingen. De vergadering verleent, conform het advies van 
de kascommissie, decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel-economische 
beleid over 2018 en stelt de jaarcijfers van 2018 vast. 
 

4. Benoeming kascommissie 2019 
De kascommissie wordt bedankt voor de controle over de cijfers van 2018. Maurice Pierik 
neemt afscheid als commissielid en René Timmers zal zijn taken waarnemen en de 
kascontrole over 2019 uitvoeren samen met Noud Sommers. 

 
5. Jaarverslag 2018 (Erik Marcus) 

De jaarrekening zoals opgenomen in het jaarverslag is reeds behandeld bij punt 3. Het 
jaarverslag wordt op hoofdlijnen doorgenomen. De vergadering stelt het jaarverslag vast.  

 
6. Bestuurszaken (Frank de Winter) 

a. Uitleg nieuwe commissie ‘Misfits’. De voormalige Misfits-organisatie wordt onderdeel van 
UOV De Kring. Daarnaast wordt er een startersloket opgericht, dat wordt beheerd door 
een startup-officer. De startup-officer wordt het eerste aanspreekpunt voor nieuwe 
starters in de gemeente en begeleid hen naar coaching door andere ondernemers 
(Green meets Grey).  

b. Verkiezing nieuwe bestuursleden: 
Marion Neggers, Lobke Opsteen, Maurice Pierik en Efie Derksen worden benoemd tot 
bestuurslid voor een periode van 3 jaar, in resp. de rol van secretaris, bestuurslid, 
penningmeester en bestuurslid.  

c. Bestuursleden Maarten Gielen (penningmeester), Erik Marcus (secretaris) en René 
Savelsberg (bestuurslid) treden af.   

d. De bestuurszetel van Frank de Winter verloopt per juni 2019.  
De vergadering stemt in met zijn herbenoeming voor een periode van 3 jaar. 

 
7. Voorstellen nieuwe leden  

De nieuwe leden die aanwezig zijn stellen zich voor: Boudewijn Advocatuur/Boudewijn van 
Orsouw, Tekstbureau Schrijfwijzer/Tijd Gijsel, Red Rose Design/ Ingrid van Eijck, Levens-
Werk/Efie Derksen, Timmers Administratiekantoor t.h.o.d.n. Finovion/René Timmers. 
 

8. Rondvraag en sluiting  
De vergadering wordt afgesloten en het woord is aan gastspreker Michiel van Vugt.   

 


