
 

 

Verslag online Ledenvergadering op donderdag 29 oktober 2020, aanvang 19.30 uur  
 
Aanwezig: 40 deelnemers waarvan 2 deelnemers ‘host’ zijn (en niet kunnen stemmen) 

 
1. Opening ALV en mededelingen – Frank de Winter 

• Door de Tijdelijke Corona Noodwet wordt een online ALV mogelijk gemaakt. Uitleg van 
de spelregels, stemmen gaat via een ‘poll’ die in beeld verschijnt.   

• We staan stil bij het overlijden van lid Harrie van Lanen. Zijn foto wordt getoond. 
• De vereniging staat open voor vragen rondom ondernemerschap, zeker in deze tijd.  
• COE Corona Online Event en streetdinner waren geslaagde events dit jaar.  
• In 2021 wordt maandelijks een activiteit georganiseerd. 
• Oproep voor vrijwilligers: heb je interesse, meld je via bestuursleden of secretariaat.  

 
2. Goedkeuring verslag vergadering 31 oktober 2019 (bijlage) – Frank de Winter 

Voorstel: Besluit tot vaststelling van het verslag. 
Uitgebrachte stemmen 37, waarvan: 33 stemmen voor, 4 stemmen zijn blanco.   
 

3. Presentatie jaarcijfers 2019 - Maurice Pierik  
De jaarcijfers zijn opgenomen in het jaarverslag 2019 dat digitaal beschikbaar is gesteld aan 
de leden. De cijfers worden kort gepresenteerd, toegelicht en besproken met de 
vergadering.  
 
Uitleg over de kolommen, Begroting, Werkelijke omzet/resultaat en daarbij splitsing van de 
onderdelen Misfits en HLO. In 2019 minder uitgaven dan begroot, voornamelijk door slimme 
inkoop. Ook de balans wordt doorgenomen. We zijn een financieel gezonde vereniging. De 
Misfits bijdrage van de gemeente is grotendeels als voorziening 2020 opgenomen, omdat de 
meeste kosten in 2020 gemaakt zijn en niet in 2019. Voor HLO geldt hetzelfde.  
 
V: Er zijn accountantskosten gemaakt, maar niet genoemd als grootboekpost.  
A: Deze zijn samengevoegd/gecombineerd in een andere grootboekpost.  
 
V: Wat is HLU?  
A: Staat voor Hybride Leeromgeving Uden, De naam is inmiddels gewijzigd naar HLO, 
Hybride Leeromgeving.  
 
V: Is er ook een kascommissie? 
A: Ja, die is er en krijgt later het woord.  
Aansluitend geeft Noud Sommers namens de kascommissie haar bevindingen.  
 
Er wordt gestemd om het jaarverslag (1) vast te stellen en om decharge (2) te verlenen aan 
het bestuur voor het gevoerde financieel-economische beleid over 2019. 
1. Uitgebrachte stemmen 36, waarvan: 32 stemmen vóór, 4 blanco, 0 tegen.  
2. Uitgebrachte stemmen 36, waarvan 30 stemmen vóór, 6 blanco, 0 tegen.  

 
De boekhouding wordt nu volledig online gevoerd, met dank aan Janny Brusselers.  



 

 

 
4. Benoeming kascommissie 2020 

Noud Sommers wordt bedankt voor zijn inspanningen voor de kascommissie. Oproep voor 
een nieuw kascommissielid. Erik Marcus en Henk Verzijl melden zich. René Timmers van 
Finovion zet de taak van de kascommissie voort met een van hen.  

 
5. Jaarverslag 2019 (bijlage) - Marion Neggers 

De jaarrekening zoals opgenomen in het jaarverslag is reeds behandeld bij punt 3. In het 
jaarverslag is op hoofdlijnen beschreven wat er in 2019 is gebeurd. Het statersloket is goed 
gestart. HLO (Hybride Leeromgeving) is een samenwerking van de 3O’s (Onderwijs, 
Overheid en Ondernemers). 2019 was een jaar zoals we gewend waren, voor 2020 zal dat 
heel anders zijn. Oproep: laten we elkaar steunen, helpen en stel je hulpvragen. Verwijzing 
naar platform Ondernemenduden.nl en oproep om je bedrijfsprofiel daar aan te maken. 
 
Voorstel: Besluit tot vaststellen van het jaarverslag 2019. 
Uitgebrachte stemmen 36, waarvan 33 stemmen vóór, 3 blanco, 0 tegen.  

 
6. Projecten 

a. Startersloket – Efie Derksen 
• In 2019 ging Misfits samen met UOV De Kring.  
• Green meets Grey op 26-11 a.s. online in gesprek met een gevestigde ondernemer 

(Bart Hendriks) en een starter. Interactief, inspirerend, wees erbij! 
• Coachingstrajecten: concept is wat aangepast. In kleinere groepen met 4 à 5 starters 

die o.b.v. een onderwerp dat wordt uitgelegd door een gevestigde ondernemer. Er is 
nog plek voor coaches, dus meld je aan.  

• Online Platform in 2019 gestart, www.ondernemenduden.nl, maar nog niet officieel 
gelanceerd. Er zijn wel al 130 profielen aangemaakt.  
 

b. HLO Hybride Leeromgeving – Marga Huijbregts 
Groei van bedrijven door hen te helpen met behoud van huidig en aantrekken van 
toekomstig personeel. Het gaat om studenten, huidig personeel en zij-instromers. 
Studenten laten zien dat Uden aantrekkelijke werkgevers heeft, huidig personeel binden 
en boeien en loopbaanintegratie voor zij-instromers.  
Beter Bed en Metaalplan hebben voortrekkersrol. Ruud Derks zet een bedrijfsschool op 
en er zijn ook al andere initiatieven gestart, zoals cursus “Pools op de werkvloer”. HLO 
verbindt de 3O’s met elkaar en de partners. Ook Landerd en SBBU zijn hierbij betrokken, 
net als het onderwijs (ROC De Leijgraaf en Udens College). De gemeente ondersteunt 
het project ook financieel. Schakelfunctionaris Marga Huijbregts 06-43449204 
marga@hybrideleeromgeving.nl 
 

7. Bestuurszaken (Frank de Winter) 
a. Vacature penningmeester i.v.m. aanstaand aftreden Maurice Pierik 

Vanwege het accepteren van een baan buiten onze regio, zal Maurice het bestuur 
moeten verlaten. Om die reden zoeken we een nieuwe penningmeester. Maurice blijft 
nog actief tot 31-12 a.s.  
 
Oproep: geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur. 



 

 

 
b. Herverkiezing bestuurszetel Hans Clemens 

Hoewel zijn zetel in 2021 pas verloopt, willen we nu toch stemmen voor zijn 
herbenoeming.  
Uitgebrachte stemmen 37, waarvan 31 stemmen vóór, 6 blanco, 0 tegen.  
 

8. Voorstellen nieuwe leden   
 
1. Urban Video's 
2. OpvallenT 
3. Big Boys 
4. Engage and Grow 
5. 4D construct B.V. 
6. Kenneth Smit Trainingen 
7. Zennu (Misfits) 
8. van Hooft architecten 
9. Anneveldt Animaties (Misfits) 
10. Kunst & Co 

 

11. Findability (Misfits) 
12. Fabienne de Hoop (Misfits) 
13. Kim Tasseron Personal Business 

Support (Misfits) 
14. VDN ICT 
15. REenF (Misfits) 
16. FavouredFashion (Misfits) 
17. SOUPerfood/EL-PT 
18. SelectClean BV 
19. KOM. Poké Bowls (Misfits) 
20. Echt Online (Misfits) 

Met een screenshot van hun profielpagina op de website van UOV De Kring worden de 
nieuwe leden verwelkomt door Marion Neggers, secretaris.  
 

9. Update Gemeente  
De wethouder is vanavond verhinderd. Het woord wordt gedaan door: 
 
Letty van Lieshout over de Visiegroep Economie:  
Doel is om een advies te vormen voor de nieuwe gemeente Maashorst over het economisch 
beleid. Dit gaat in nauw overleg met de gemeente samen de diverse ondernemersvereni-
gingen. Een onafhankelijk bureau werkt dit uit tot een rapport.  
 
José Wilms – Bedrijvencontactfunctionaris en voorzitter projectteam Ondernemers en 
Corona. Doel: advisering van het College van B&W n.a.v. vragen of suggesties van 
ondernemers. Heb je vragen rondom dit thema, mail naar ondernemersencorona@uden.nl 
 

10. Rondvraag en sluiting – Frank de Winter 
V: Is er al een besluit genomen over een financiële bijdrage aan de HLO?  
A: Het bestuur heeft hierin positief beslist. Dit geld komt uit het eigen vermogen met 
bijzondere bestemming.  
 
Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering om 20.50 uur en is het woord aan Andy 
Marcelissen.  
 

 
 

 


