
 

 

Verslag ledenvergadering met diner van UOV De Kring op donderdag 31 oktober 2019, aanvang 
18.30 uur (inloop vanaf 18:00 uur) bij Restaurant 't Paradijs, Prior van Milstraat 18, 5402 GH 
Uden  

 
 

1. Opening en mededelingen – Frank de Winter 
• Verzetten Winterborrel naar woensdag 18/12 i.v.m. Curling Cup 
• Toelichting op lobbywerkzaamheden belangenbehartiging o.a. bij VNO-NCW landelijk en 

regionaal (o.a. stikstof) alsmede lokaal (o.a. gemeentelijke herindeling, 
toeristenbelastingverschillen tussen de kernen).  

• 14/11 bedrijfsbezoek bij Selten 
 
2. Goedkeuring verslag vergadering 25 april 2019 (bijlage) – Frank de Winter 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Beleidsnotitie 2020 (bijlage) – Marion Neggers 

Het beleidsvoorstel van 2020 wordt gepresenteerd, toegelicht en besproken met de 
vergadering. Met een nieuw bestuur worden de taken opgepakt, zoals de gevolgen van de 
nieuwe Maashorst gemeente, cie Misfits, de toekomst van UOV De Kring (online/offline).  
 
Cie Belangenbehartiging overlegt met samenwerkingspartijen, zoals de gemeente, VNO-
NCW, SBBU, en andere ondernemersverenigingen. Lopende projecten zijn o.a. Hybride 
Leeromgeving, Infrastructuur en ruimte (bedrijventerrein bereikbaarheid) en ook de 
samenwerking met de andere ondernemersverenigingen.  
 
Netwerken en communicatie organiseert de activiteiten, meestal met succes, nieuwe dingen 
proberen, soms lukt dit en soms niet. Input van de leden door het invullen van de evaluatie 
is zeer welkom en gewenst. Variatie in soort activiteiten (borrels, bedrijfsbezoeken, alv’s). 
 
Lidmaatschapstructuur – nadenken over de toekomst. MKB, starters en grote bedrijven. 
 
Cie Misfits is nieuw, druk met het opstarten, later volgt een toelichting. 
 
Voorstel: Besluiten om in te stemmen met het beleidsvoorstel voor 2020. 
Het voorstel wordt aangenomen.  

 
4. Begroting 2020 (bijlage) – Maurice Pierik 

De begroting 2020 wordt kort gepresenteerd, toegelicht en besproken met de vergadering.  
 

Voorlopige resultaten 2019 – meer ontvangsten dan begroot, mede door de subsidie voor 
Misfits van de gemeente. Contributiebijdragen loopt iets terug, verschillende initiatieven 
lopen om de neergaande trend te stoppen en verder te groeien (in €). Laatste kwartaal zijn 
nog diverse kosten te verwachten, resultaat zal en kleine plus laten zien.  
De begroting 2020 is aan de voorzichtige kant. Splitsing tussen begroting UOV De Kring en 
Misfits. Post vergadering is opnieuw gerubriceerd, om meer inzicht te krijgen. De begroting 
wordt vastgesteld.  



 

 

 
 
5. Projecten 

a. Mastermind door Kees van Middendorp 
Mastermind een groep ondernemers die onder begeleiding hun eigen adviesraad 
organiseren. Hoe kan ik mezelf als ondernemer en mijn organisatie in korte tijd vooruit 
helpen? Dit seizoen was een pilot. Mogelijk komt er een tweede mastermind voor 2020.  

b. Misfits door Efie Derksen 
Imke de korte is de Startup Officer die zich inzet voor starters in Uden. Het startersloket 
is 1 jaar gratis met 1 gesprek met de Startup Officer en 1 doorgewinterde ondernemer, 
na 1 jaar kun je doorstromen naar de cie Mistfits. De cie zoekt ondernemers die graag 
coaching willen bieden aan de starters. Er loopt een subsidieaanvraag Brabant Start voor 
de blauwdruk van Misfits. Daarnaast komt er een online platform voor alle ondernemers 
van Uden. Dit past bij d nieuwe manier ondernemen.  In 2020 plannen voor een 
starterswedstrijd en green meets grey. Oproep aan aanwezigen: meld je aan als coach. 

c. Hybride Leeromgeving Uden 
Personeel moeilijk te krijgen, opleidingen sluiten niet aan op de praktijk en een 
bedrijfsschool voor 1 bedrijf opzetten is niet rendabel. Dus samenwerking gezocht tussen 
Overheid, Onderwijs en Ondernemers. Het staat nog in de kinderschoenen, maar de 
eerste resultaten zijn positief. Gemeente voegt daar aan toe dat zij een financiële 
bijdrage van 9K toezeggen. Zij hopen op een groot succes. Een klein aantal 
ondernemers wil graag starten.  

 
6. Voorstellen nieuwe leden   

Jurgen van Linder - Anno 71 
Ben van den Dungen – Plena Color  
Imke de Korte – Imspiratie  
Veronique van Bree – Teugel Resort  
Mariël van den Oever – Kook en klaar 
Susan van Westering -  KOM. Poké 
Bowls  
 

Emre Sen – Eclipse Design  
Kim van de Kerkhof - De Bovenkamer  
Ben Tiebosch – BTT Trading B.V.  
Kees van Middendorp – Directiecoach.nl 
Luuk van Dongen – Echt Online.nl 
 
 

7. Update Gemeente – Dagmar van Deurzen gemeentesecretaris.  
Herindeling met de gemeente Landerd, herindelingsontwerp is klaar. De toekomstvisie geeft 
de ambitie aan die de nieuwe gemeente heeft. Met ondernemers, inwoners op weg naar de 
gemeente Maashorst. Op 1-1-2022 moet de nieuwe gemeente Maashorst een feit zijn.  

 
8. Rondvraag en sluiting – Frank de Winter 

Geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen smakelijk eten. 
 


