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EEN TERUGBLIK OP 2019
We zijn inmiddels over de helft van 2020 en we zitten door de Coronacrisis in een
ongekende situatie; heel anders dan in 2019. Toch kijken we in dit verslag terug
naar 2019.
In 2019 hebben we als vereniging grote stappen gezet in onze belangenbehartiging
voor het optimaliseren van het ondernemersklimaat. Zo hebben we vorig jaar drie
verschillende initiatieven echt in de steigers gezet;
1. Het startersloket; Na de samenvoeging met Misfits zijn we samen met de
gemeente Uden het project ‘Startersloket’ gestart. In de loop van 2019zijn al
vele starters geholpen, zijn er diverse coachingstrajecten succesvol
doorlopen en heeft het loket zijn meerwaarde laten zien.
2. Hybride Leeromgeving, afgekort (HLO) (voorheen Hybride Leeromgeving
Uden HLU): Dit initiatief is gestart samen met de gemeente Uden, ROC de
Leijgraaf, het Udens College om het opleidingsklimaat in Uden te verbeteren
ten guste van het lokale bedrijfsleven.
3. Samen met verschillende ondernemersverenigingen uit de regio zijn we in
gesprek gegaan met de gemeente Uden over de herindeling en hoe wij
kunnen helpen het economisch beleid zo uit te stippelen dat de gemeente
Maashorst een toekomstbestendig economisch klimaat krijgt.
Naast de vaak onzichtbare achterkant van de vereniging zijn we ook veel in contact
geweest, al dan niet samen met andere ondernemersverenigingen, zoals de
nieuwjaarsbijeenkomst en de Curling Cup samen met de ZOV (Zeelandse
Ondernemers Vereniging). Dit smaakt zeker naar meer.
Nu schrijf ik dit alles halverwege 2020, net nadat we de ALV hebben verzet naar
oktober door de vreemde situatie waarin wij ons allen bevinden. Daarom kan ik het
niet laten om toch ook naar 2020 te kijken. Ten eerste kom ik zowel
hartverscheurende verhalen als juichverhalen tegen en beide hebben hun eigen
problemen op te lossen, beiden wens ik veel succes. Ten tweede moeten wij als
UOV De Kring ook roeien met de riemen die wij krijgen en ik hoop dat één ieder
begrijpt dat wij ook ons uiterste best doen. Als laatste roep ik iedereen op die
vragen, problemen of uitdagingen heeft om hulp te vragen. Dat kan bij een collega,
bij ons of misschien nog beter, op het nieuwe online platform
www.ondernemenduden.nl. Daar kun je niet alleen terecht met vragen, maar heb je
een leuk event, speciale dag of een bedrijfsnieuwtje te melden, plaats daar dan een
bericht en bereik de ondernemers in Uden en omgeving. Ook zo kunnen we elkaar
helpen!
Ik wens jullie veel wijsheid toe in deze uitdagende tijden en wij proberen in elke
vorm dan ook klaar voor jullie te staan. Samen kunnen we er voor zorgen dat we
deze situatie goed doorkomen!
Frank de Winter, voorzitter
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ONZE MISSIE / 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.

COMMISSIE COMMUNICATIE EN NETWERKEN
In 2019 zijn de bijeenkomsten op zich goed bezocht, al zijn meer deelnemers nog
steeds welkom. Net als in 2018 zijn ook dit jaar de bijeenkomsten niet meer gestart
met een onderlinge speeddate. Dit terwijl leden blijven aangeven dat zij netwerken
en elkaar ontmoeten belangrijk vinden. In die behoefte is in 2019 met de
bijeenkomsten op andere wijze voorzien.
Het jaar begon met een wat ons betreft gave nieuwjaarsbijeenkomst samen met de
ZOV. Wat ons, maar zeker ook wat betreft de aanwezigen, was dit een bijeenkomst
die zeker voor herhaling vatbaar was.
De bedrijfsbezoeken doen het altijd goed en werden ook in 2019 goed bezocht. Dat
gold niet voor de Doe-activiteit in september. Vanwege een tegenvallend aantal
inschrijvingen heeft de commissie besloten deze activiteit te annuleren, omdat de
commissie het niet verantwoord vond om deze dure activiteit door te laten gaan.
Het programmma van 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24-jan: Nieuwjaarsbijeenkomst met de ZOV (Ambianz Zeeland)
21-feb: Bedrijfsbezoek SideKix
24-feb: Extra “China”-bijeenkomst
14-mrt: Kick off Mastermind
16-apr: Extra Ontbijtsessie Duurzame inzetbaarheid
17-apr: Extra Ontbijtsessie over ondermijning
24-apr: Algemene Ledenvergadering met spreker
09-mei: Samen koken (Hengstheuvel)
06-jun: Bedrijfsbezoek BB
27-jun: Maashorst Lunch
12-sep: Geannuleerd: Doe-activiteit
31-okt: Algemene Ledenvergadering met diner (Paradijs)
14-nov: Bedrijfsbezoek Selten
12-dec: Curling “Maashorst Cup”
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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.
In 2019 zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd om de leden geïnformeerd en
betrokken te houden:
•
•
•

•
•
•

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 blijft voorlopig nog
een aandachtspunt binnen de commissie.

COMMISSIE BELANGENBEHARTIGING
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 2019 op de volgende thema’s:
Arbeidsmarkt en onderwijs
De in 2018 verkennende gesprekken met het Udens College en de gemeente Uden,
zijn in 2019 nader uitgewerkt in het project Hybride Leeromgeving Uden (verder:
HLU). 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.
UOV De Kring heeft een kerngroep samengesteld die een plan van aanpak hebben
opgesteld, gericht op de korte termijn (start organisatie begin 2020). Een
uitgebreider en concrete organisatie aanpak moet in deze periode ontstaan en
gericht zijn op de lange termijn en continuïteit. Hierover zal in 2020 meer worden
gecommuniceerd vanuit de gedachte: “van en voor en door Udense bedrijven”.
Infrastructuur en ruimte
In 2019 hebben wij de ontwikkelingen rondom de N264/ Lippstadtsingel in de gaten
gehouden en zijn aanwezig geweest bij enkele denksessies. De huidige vier
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rotondes worden omgebouwd tot kruispunten met intelligente verkeerslichten en de
uitgewerkte planvoorstellen verwachten we in 2020.
Daarnaast heeft de gemeente Uden in de gesprekken met de UOV De Kring
aangeven dat het onderzoek, voor de omklapping van de provinciale weg N605 bij
Volkel, in gang is gezet. De uitkomsten van het onderzoek verwachten we in Q1 van
2020.
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 2019, waarbij de opvallendst
onderwerpen waren:
•
•
•

Fusie Uden / Landerd
Ontwikkeling HLU
Opgaan Misfits in UOV De Kring / opstarten startersloket Voor de HLU en
het startersloket heeft de UOV De Kring ook subsidie ontvangen van de
gemeente, om mensen in te huren die de uitvoering van de projecten
oppakken. Dit is allemaal in 2019 van de grond gekomen en ontwikkeld zich
in 2020 verder. Daar gaat iedere ondernemer in Uden nog iets van horen.

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 2019 voornamelijk om mobiliteit (o.a. doorstroming A50, MIRTonderzoek).

COMMISSIE MISFITS
Samen staan we sterker
2019 was het jaar dat Misfits en UOV De Kring de handen ineen hebben geslagen
om het ondernemersklimaat in Uden te optimaliseren voor startende ondernemers
én gevestigde ondernemers, met steun vanuit de gemeente Uden.
Wij zijn ervan overtuigd dat de creativiteit en energie van startende ondernemers en
de ervaring en kennis van gevestigde ondernemers elkaar kunnen versterken.
Daarom is Misfits, halverwege 2019, officieel de starterstak van UOV Dde Kring
geworden. Alle startende ondernemers van Uden en omgeving kunnen 1 jaar gratis
gebruik maken van het Startersloket en lid worden van UOV De Kring binnen de
commissie Misfits (voor maximaal 2 jaar).
Op deze manier kan de starter het netwerk op een laagdrempelige manier leren
kennen en coaching krijgen van gevestigde ondernemers van UOV De Kring, bij het
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opzetten van zijn of haar onderneming. En eventueel na die twee jaar als lid van
UOV De Kring zelf nieuwe starters gaan coachen.
Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van opbouwen, elkaar leren kennen
en verbinden. Er klakkeloos vanuit gaan dat twee organisaties, zonder extra energie
te investeren, in elkaar kunnen schuiven is in onze ogen niet mogelijk. Daarom is
één van de Misfits leden onderdeel geworden van het bestuur van UOV De Kring, is
er een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd om startende en gevestigde
ondernemers kennis te laten maken met elkaar en hebben de eerste
coachingsessies plaatsgevonden. Hier hebben we veel van kunnen leren en dit
hebben we door kunnen vertalen in onze toekomst plannen.
Naast alle fysieke activiteiten is er in 2019 gebouwd aan een online platform voor
heel ondernemend Uden om ook digitaal ontmoeting en kennismaking te faciliteren.
Eén online plek waar alle ondernemers een profiel aan kunnen maken, zichzelf en
hun expertise zichtbaar kunnen maken, faciliteiten voor ondernemers kunnen
vinden, vragen aan elkaar kunnen stellen, evenementen kunnen plaatsen en
vinden, nieuws kunnen lezen en andere ondernemers kunnen vinden. Begin 2020
zal dit platform, na een testfase, officieel gelanceerd worden.

AANTAL LEDEN
Het totaal aantal leden op 31-12-2019 bedroeg 144 (incl. Misfits).

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
2019 hebben E. Marcus, M. Gielen en R. Savelsberg afscheid genomen van het
bestuur. Ook heeft adviseur Maartje van der Schoot afscheid genomen van het
bestuur. Er wordt naar een vervanger gezocht.
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ROOSTER VAN AFTREDEN
Het rooster van aftreden per 31-12-2019 is als volgt:
Functie

Naam bestuurslid

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Frank de Winter
Marion Neggers
Maurice Pierik
Hans Clemens
Lobke Opsteen
Efie Derksen

Jaar
aantreden
2016
2019
2019
2015
2019
2019

Jaar
aftreden
2025
2028
2028
2024
2028
2028

Herbenoemings
jaar
2019
2022
2022
2021
2022
2022

COMMISSIES
UOV De Kring heeft drie actieve commissies, waarvan de bezetting in 2019 als volgt
was:
Commissie Communicatie en Netwerken (samengevoegd):
Lobke Opsteen (voorzitter)
Leonore in ’t Hout
Eva van Kampen
Mark Bras
Sanne de Kleijne
Pauline van Meurs
Maartje van der Schoot (adviseur)
Commissie B&S:
Hans Clemens (commissievoorzitter)
Ron Crone
Frank van Driel
Erik Marcus
Bert Verlaan
René Savelsberg
Maartje van der Schoot (adviseur)
Commissie Misfits
Efie Derksen (commissievoorzitter)
Marion Neggers
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FINANCIËN
De uitkomsten van het financiële reilen en zeilen van UOV De Kring zijn hieronder
weergegeven (geen accountantscontrole toegepast). De financiële positie van UOV
De Kring is gezond en stabiel.
Vergelijkende Balans 31-12-2019 (Bedragen excl. btw)
Balans
Activa

31-12-2018

31-12-2019 Passiva

31-12-2018

Eigen vermogen
onverdeelde winst
Voorziening Misfits
Voorziening HLU
Debiteuren

€

60,50 €

Nog te factureren

€

9,90 €

Kas
ABN betaalrekening
ABN spaarrekening

€
€
€
7.887,58 €
€ 113.288,70 €

BTW te ontvangen

€

Totaal

€ 125.843,68 €

4.597,00 €

15.335,47 Crediteuren
9,90 Nog te betalen kosten

31-12-2019

€ 118.497,48 € 118.497,48
€ 13.372,38
€ 29.906,93
€ 1.918,10
€

6.650,70 €

7.173,68

€

695,50 €

695,50

€

13.827,63

618,72
148.328,07
21.099,54 BTW te betalen

185.391,70

€ 125.843,68 € 185.391,70

Resultaat per 31-12-2019 (bedragen excl. btw)
Grootboek

Omschrijving

8000
8001
8810
9120

Contributie
Subsidie gemeente
overige opbrengsten
Verschillen debiteuren
Vrijval voorziening MIsfits/HLU
Totaal inkomsten

4775
4315
4320

4325
4531
4532
4533
4534
4675
4700/4730
4310
4750
4790+4992

Begroting
2019
€ 68.000,00

€ 68.000,00

Werkelijk
2019
€ 65.189,73
€
647,50
€ 3.609,00
€
0,69
€ 69.446,92

Misfits
2019

HLU
2019

€ 50.000,00

€ 9.000,00

€ 50.000,00

€ 9.000,00

€ 128.446,92

€ 7.081,90

€
€
€ 1.439,76
€ 41.730,81
€ 14.555,84
€ 20.093,07
€ 7.081,90

€ 1.918,10

€ 31.825,03

€
€
€
€

Totaal
2019
65.189,73
59.647,50
3.609,00
0,69

Afschrijvingen debiteuren
Lustrum Reservering
Vergaderingen
Bijeenkomsten/commissies/projecten
Commissie B&S
Commissie Misfits
Comissie Netwerken
HLU
Voorziening kosten Misfits/HLU

€ 1.000,00
€
500,00

Websitekosten & Promotiekosten
Representatie
Secretariaatkosten
Advieskosten
Ondersteuning overige activiteiten
Rentelasten/ Bankkosten
Administr./Abonn/Drukwerk/Reclame
Contributies en abonnementen
Accountantskosten
Diversen/Betalingskrt
Totaal Uitgaven

€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 16.000,00
€ 16.000,00

€ 3.011,00
€
189,06
€ 17.264,00
€ 14.790,00

€ 80,00€ 5.250,00

€
250,00
€ 67.920,00

€
146,63
€ 2.230,00
€
915,25
€ 1.280,00
€
253,00
€ 56.074,54

€ 50.000,00

€ 9.000,00

€ 3.011,00
€
189,06
€ 17.264,00
€ 14.790,00
€
€
146,63
€ 2.230,00
€
915,25
€ 1.280,00
€
253,00
€ 115.074,54

Resultaat

€

€ 13.372,38

€-

€-

€ 13.372,38
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€ 24.000,00

€ 1.439,76
€ 14.555,84
€ 20.093,07

€ 29.906,93

80,00
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