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EEN TERUGBLIK OP 2020  

Een terugblik op 2020 is eigenlijk heel eenvoudig te vangen in één woord: Corona. 
Waar het in januari eerst leek op een virusuitbraak in Azië zoals we die al eerder 
gezien hadden (SARS bijvoorbeeld) werd het in maart duidelijk dat het toch een 
virus van heel andere orde was. Met alle gevolgen van dien. Zowel voor de 
overheid, als voor het bedrijfsleven was dit helemaal nieuw. We hadden te dealen 
met deze nieuwe realiteit. We zochten in die coronacrisis naar houvast door eerdere 
crisissituaties te analyseren. Alleen was deze crisis echt uniek in oorzaak, snelheid, 
invloed, omvang, maatregelen en nasleep. Zeker in 2020 wisten we niet was er ging 
gebeuren en hoe we dat moesten oplossen. 

Gelukkig heeft de overheid, zowel de rijksoverheid als de gemeente goed 
meegedacht met het bedrijfsleven. Er zijn verschillende steunmaatregelingen 
opgebouwd en we hebben deze door middel van verschillende manieren van 
communiceren (zoals het Corona Online Event, afgekort “COE” en onze nieuwsbrief 
etc) met jullie gedeeld. Dat die steunmaatregelingen goed hebben gewerkt blijkt wel 
uit de lage faillissement cijfers tijdens de crisis. Ook hebben we de terugkoppeling 
van een groot deel van jullie mogen ontvangen dat we op vele verschillende 
manieren echt hebben kunnen helpen met antwoorden, doorsturen naar de juiste 
instanties, ontmoetingen etc tijdens deze periode. Toen hebben we echt ook op 
deze manier de toegevoegde waarde van een ondernemersvereniging kunnen laten 
zien.  

Uiteraard had corona ook een remmende invloed op verschillende projecten waar 
we mee bezig waren, zoals de hybride leeromgeving en het startersloket. Naar 
buiten toe zijn die minder zichtbaar geweest dan de bedoeling was, maar zoals elk 
nadeel een voordeel heeft, hebben we wel heel goed aan de achterkant van alles 
kunnen opzetten voor als de wereld weer open mocht. 

Het hele jaar hebben we gehoopt dat het snel over zou zijn dat we elkaar weer 
konden zien en dat we weer gewoon verder konden gaan waar dat kon, eindelijk is 
dat moment weer aangebroken en kunnen we weer enigszins normaal de draad 
oppakken, mede daarom hoop ik jullie allen te zien tijdens de ALV van 21 oktober 
a.s. zodat we naast het afsluiten van 2020 ook echt weer vooruit kunnen kijken om 
samen de uitdagingen die we nu voor de kiezen krijgen samen aan te kunnen en 
daardoor sterker worden.  

Ik wens jullie veel plezier en wijsheid met alle uitdagingen die jullie de komende tijd 
zullen tegenkomen. 

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  

Na een tevreden jaar waren we vol goede moet en enthousiasme begonnen aan 
2020. We hadden een jaarprogramma opgesteld met interessant, leuke 
bijeenkomsten.  
 
We wilden ervoor zorgen dat we een goede mix aan bijeenkomsten kwam en op 
deze manier nog meer leden te verwelkomen. Want de leden blijven aangeven dat zij 
netwerken en elkaar ontmoeten belangrijk vinden. 
  
Na twee leuke interessante bijeenkomsten werd allen activiteiten gecanceld door 
Covid-19. In eerste instantie waren we afwachtend tot de berichtgevingen positiever 
waren om weer het e.e.a. te organiseren. Want ons doel was wel om elkaar te blijven 
“ontmoeten”. De kans hadden we zeker aangegrepen door in juli een zeer 
succesvolle streetdinner te organiseren. We volgenden uiteraard wel RIVM-richtlijnen 
maar merkten al heel snel dat er de behoefte was om elkaar weer te zien en bij te 
praten; netwerken. Ook merkten we dat er enkele terughouden waren en daarom niet 
aanwezig wilde zijn. Daarom was er besloten om de volgende bijeenkomst online te 
organiseren. Voor ons ook een interessante uitdaging omdat we dat nog nooit 
hadden gedaan. 
 
Het programma van 2020; 
  
* 16/01 Nieuwjaarsbijeenkomst bij De Pier 
* 13/02 Bezoek Pompestichting + borrel   
* 02/04 Corona Online Event (COE) met experts 
* 09/07 Streetdinner  
* 29/10 Online Algemene Ledenvergadering met Andy Marcelissen  
* 17/12 Online met elkaar koken i.c.m. BigBoys.  
  
Omdat wel ons ook continu willen blijven optimaliseren sturen we na (bijna) elke 
bijeenkomst een enquête naar de leden die aanwezig waren. Hieruit konden we 
concluderen dat over het algemeen gesteld kan worden dat alle bijeenkomsten qua 
opzet, inhoud en locatie goed worden gewaardeerd. 
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In 2020 zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd om de leden geïnformeerd en 
betrokken te houden:   
• 6 x een digitale nieuwsbrief;  
• 5 x een artikel in Bedrijvig Uden;  
• Publicaties van onze bijeenkomsten in Bedrijvig Uden, Udens Weekblad 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. 
 
 
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 2020 op de volgende thema’s: 
 
Arbeidsmarkt en onderwijs   

In 2020 heeft COVID-19 een grote stempel gedrukt op de (wereld)maatschappij. Zo 
heeft de hybride leeromgeving verder vorm gekregen, minder snel als dat we wilde, 
maar zijn toch de eerste trainingen gegeven. De deelnemende bedrijven zijn positief 
en willen graag doorpakken. Daarom wordt voor het project in 2021 gezocht naar 
subsidiemogelijkheden om de opleidings- en trainingsmatrix met de juiste inhoud te 
vullen.  

Infrastructuur en ruimte   

In 2020 hebben wij de eerste plannen van de aanpassing van de N264/ 
Lippstadtsingel gezien. De huidige vier rotondes op het stuk van de Rondweg vanaf 
de A50 tot en met het kruispunt Industrielaan worden omgebouwd tot kruispunten 
met zogenaamde intelligente verkeerslichten. Daarmee willen de overheid de 
bereikbaarheid van Uden, de verkeersafwikkeling en de leefbaarheidsaspecten lucht 
en geluid verbeteren.  

Dit is dus van belang voor de bereikbaarheid van het industrieterrein en onze leden. 
In 2021 gaat de provincie verder met het uitwerken van het voorkeursalternatief naar 
een definitief ontwerp. Ook in 2021 zullen wij nieuws over de ontwikkeling weer met 
de leden communiceren. 

Ondernemerschap en samenwerking 

UOV De Kring overlegt structureel drie keer per jaar met de wethouder  
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Economische Zaken en één keer per jaar met het voltallige college van  
burgemeester en wethouders. 
 
In 2020 hebben we diverse onderwerpen besproken, maar is een groot deel van de 
tijd in de nieuwe economische visie van de gemeente Maashorst gestoken. UOV De 
Kring is gevraagd om mee te schrijven aan de opdrachtformulering voor het 
onderzoek dat in 2021 wordt uitgevoerd. UOV De Kring staat hiermee aan het roer 
dat wij als ondernemer gezien en gehoord worden. Een belangrijke stap voor de 
toekomst.  

Verder zit UOV De Kring in de raad van advies bij de SBBU, het regiobestuur van  
de VNO-NCW waar de verschillende lobbyactiviteiten plaatsvinden. Bij VNO-NCW 
draaide dit in 2020 voornamelijk om COVID-19 en hoe de economie op de korte 
termijn zicht gaat ontwikkelen. De VNO-NCW heeft in deze periode ook de tijd 
genomen om de verschillende meer met elkaar samen te laten werken, zodat een 
sterke lobby ontstaat. 
  

COMMISSIE MISFITS   

2020, een jaar dat niemand van ons nog zal vergeten. Ook voor Misfits is het 
vanwege Corona een ander jaar geweest dan gepland. Er hebben zich in 2020 
minder starters aangemeld dan we hadden verwacht. Dit had zeker te maken met de 
economische omstandigheden die vanwege Corona in de meeste branches niet 
rooskleurig waren. Ook voor Misfits was het lastig de verbinding met de starters in 
stand te houden zonder fysieke bijeenkomsten. Om toch aansluiting te behouden 
heeft Imke regelmatig digitale kopjes koffie gedronken met de starters. 
 
Ondanks de Corona beperkingen hebben we niet stil gezeten en toch een aantal 
mooie bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij was de techniek niet altijd op onze hand 
maar hebben we wel veel geleerd. 

Afgelopen jaar hebben we vooral ingezet op het faciliteren van de starters die al in 
het netwerk van Misfits zaten (+/-50 stuks). We hebben vooral gewerkt aan het (door-
) ontwikkelen en optimaliseren van het aanbod voor startende ondernemers, zo ook 
de voorbereidingen getroffen voor het coaching traject dat in 2021 van start gaat. 

De eerste helft van 2020 begon de crisis en dit maakte dat een aantal evenementen 
zijn afgelast. In november hebben we een Green Meets Grey editie online 
georganiseerd, hier hebben 60 ondernemers aan deelgenomen. Dit willen we in de 
toekomst graag uitbreiden zodat starters en gevestigde ondernemers van elkaar 
kunnen leren. Tijdens dit evenement hebben we ook het online platform 
ondernemenduden.nl officieel gelanceerd. Het platform was al langer online, maar 
vanaf dat moment ook echt officieel voor iedere ondernemer in gemeente Uden 
toegankelijk. In 2020 hebben zich hiervoor al 184 ondernemers aangemeld en dat 
aantal groeit nog steeds. 

Voor 2021 hebben wij, Misfits en UOV, mooie plannen. Denk hierbij aan deelname 
aan de hybride leeromgeving, nieuwe Green Meets Grey bijeenkomsten, een 
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compleet coachtraject en samenvoeging met de starters van de nieuwe gemeente 
Maashorst. Ook in de toekomst blijft Misfits een mooie plek voor startende 
ondernemers. 

AANTAL LEDEN  

Het totaal aantal leden op 31-12-2020 bedroeg 142 (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 heeft penningmeester Maurice Pierik aangegeven zijn rol neer te zullen 
leggen i.v.m. een dienstbetrekking buiten de regio. Ron Crone is als adviseur van 
het bestuur aangetrokken. Er wordt naar een vervanger gezocht.  
 
ROOSTER VAN AFTREDEN   

Het rooster van aftreden per 31-12-2020 is als volgt:  
Functie  Naam bestuurslid  Jaar 

aantreden  
Jaar 
aftreden  

Herbenoemings  
jaar  

Voorzitter  Frank de Winter  2016  2025  2019 herbenoemd ALV 
25-04-2019 

Secretaris  Marion Neggers  2019  2028  2022  
Penningmeester  Maurice Pierik  2019  2028  *Gestopt per 31-12-

2020  
Bestuurslid  Hans Clemens  2015  2024  Herbenoemd ALV 29-

10-2020 
Bestuurslid  Lobke Opsteen  2019  2028  2022 
Bestuurslid  Efie Derksen  2019  2028  2022  

 

COMMISSIES   

UOV De Kring heeft drie actieve commissies, waarvan de bezetting in 2020 als volgt 
was:  

Commissie Communicatie en Netwerken (samengevoegd):  

Lobke Opsteen (voorzitter)  
Leonore in ’t Hout 
Mark Bras 
Sanne de Kleijne  
Pauline van Meurs   
Huibert Bijland 
Ben van den Dungen 
Rene Timmers 



   

Jaarverslag 2020    Pagina 8 van 9  

 
Commissie B&S:  

Hans Clemens (commissievoorzitter)  
Ron Crone (adviseur) 
Frank van Driel  
Erik Marcus  
Bert Verlaan  
René Savelsberg  

 
Commissie Misfits  

Efie Derksen (commissievoorzitter)  
Marion Neggers (secretaris bestuur) 
Imke de Korte (startup officer) 

    
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 31-12-2020 (Bedragen excl. btw)  

 

 
 

BALANS 31-12-2019 31-12-2020

Vlottende activa
-- Debiteuren [1300] 15.335,47€          -€                     
-- Financiële rekeningen 148.946,79€        163.215,66€        
---- 044 Spaarrekening UOV De Kring (NL98ABNA0472814044) [1101] 148.328,07€        130.238,19€        
---- .976 Betaalrekening UOV De Kring (NL48ABNA0482985976) [1100] 618,72€               32.977,47€          
-- Te vorderen subsidie HLO -€                     7.949,20€            
-- Btw 21.099,54€          12.850,08€          

-- Overige schulden -€                     
---- Vooruitgefactureerde omzet -€                     936,00€               
** nog te factureren 9,90€                   
TOTAAL DEBET 185.391,70€        184.950,94€        

Eigen vermogen
-- Kapitaal [2500] 118.497,48€        131.859,96€        
-- Resultaat openstaande boekjaren 13.372,38€          (7.909,94)€           

Voorzieningen 31.825,03€          38.517,21€          
 -- Voorziening Hybride Leeromgeving (HLO) 1.918,10€            15.000,00€          
-- Voorziening Misfits/Startersloket 29.906,93€          23.517,21€          

Kort vreemd vermogen
-- Crediteuren [1700] 7.173,68€            19.028,21€          
---- Nog te betalen kosten [1996] 695,50€               3.455,50€            
** btw te betalen 13.827,63€          

TOTAAL CREDIT 185.391,70€        184.950,94€        
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Resultaat per 31-12-2020 (bedragen excl. btw)  
 

 
 

31-12-2020 UOV Misfits HLO
Omzet
-- Omzet [8000] 63.889,88€                   63.889,88€    
-- Omzet extra deelnemers [8810] 175,00€                        175,00€         
-- Omzet HLO 1.290,00€                     1.290,00€      
-- Omzet Misfits contributie [8005] 2.672,90€                     2.672,90€      
-- Omzet No show bij activiteiten [8001] 25,00€                          25,00€           
-- Subsidie ontvangsten HLO [4004] 32.500,00€                   32.500,00€    
Nog te ontvangen subsidie HLO 7.949,20€                     7.949,20€      
Subsidieontvangsten Misfits 35.000,00€                   35.000,00€    

Aanwending in '19 ontv.subsidie Misfits 6.389,72€                     6.389,72€      
Aanwending in '19 ontv.subsidie HLO 1.918,10€                     1.918,10€      
Aan te wenden bijdrage UOV aan HLO in '20 (15.000,00)€                  (15.000,00)€  

Totaal omzet 136.809,80€                 64.089,88€    44.062,62€    28.657,30€    

Directe kosten
-- Bestuursvergadering [4300] 302,25€                        302,25€         
-- Commissie - kosten [4310] 30.839,51€                   
---- Kosten cie C&N (activiteiten) [4320] 15.233,65€    
---- Kosten cie Misfits (subsidie) [4330] 15.605,86€    
-- Projectkosten [4350] 69.114,06€                   
---- Kosten project HLO (subsidie) [4351] 43.657,30€    
---- Kosten Startersloket (subsidie) [4352] 25.456,76€    
Totaal directe kosten 100.255,82€                 15.535,90€    41.062,62€    43.657,30€    

Brutoresultaat 36.553,98€                   48.553,98€    3.000,00€      (15.000,00)€  

Kosten
-- Algemene kosten 40.209,21€                   
---- Algemene kosten algemeen 7,21€             
---- Accountantskosten [4750] 4.160,00€      
---- Administratiekosten [4700] 311,98€         
---- Advieskosten [4533] 9.605,00€      
---- Afrondingsverschillen (2,90)€           
---- Backoffice [4532] 19.084,50€    
---- Bankkosten [4675] 203,08€         
---- Contributies & Abonnementen [4310] 1.514,45€      
---- Kantoorbenodigdheden 3,64€             
---- Verzekeringen algemeen 272,25€         
---- Website, ICT & Promotiekosten 5.050,00€      
-- Verkoopkosten 4.242,86€                     
---- Oninbare omzet 412,00€         
---- Online reclame [4325] 3.700,00€      
---- Relatiegeschenken [4531] 130,86€         
-- Vervoerskosten 16,43€                          16,43€           
Totaal kosten 44.468,50€                   44.468,50€    

Doorbelasting kosten UOV (3.000,00)€    3.000,00€      
Doorbelasting bijdrage HLO 15.000,00€    (15.000,00)€  
Bedrijfsresultaat (7.914,52)€                    (7.914,52)€    -€              -€              

Overige inkomsten en uitgaven
-- Koersverschillen (0,10)€           
-- Rente 4,68€             
Totaal overige inkomsten en uitgaven 4,58€                            

Nettoresultaat (7.909,94)€                    (7.909,94)€    -€              -€              


