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Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 19 maart 2018  
van Rosmalens Ondernemers Contact 

Gehouden bij De Kentering te Rosmalen 

1. Opening door Joost Wasser 

Joost opent de ledenbijeenkomst om 17.25 uur en heet eenieder welkom in De Kentering en in het 
bijzonder de nieuwe leden.  
Aansluitend op de formele algemene ledenvergadering volgt een presentatie “Duurzaamheid in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch” met gastsprekers Freya Macke, Beleidsadviseur water/afdeling Milieu en 
Janneke van Bakel, Beleidsadviseur energiebesparing. De bijeenkomst wordt informeel ‘netwerkend’ 
vervolgd onder het genot van een aperitief en buffet, verzorgd door ’t Wapen van Rosmalen. 

Joost vraagt de nieuwe leden zich kort voor te stellen. 
o Gustave Pol, accountmanager EZ Gemeente, heeft zich al kort tijdens de nieuwjaarsreceptie 

voorgesteld en is graag het nieuwe aanspreekpunt voor de gemeente. Zijn contactgegevens staan 
op de ROC website. 

o Hans van der Linden, Hans van der Linden Schrijft, is hernieuwd lid van het ROC en houdt zich 
onder meer bezig met schrijftrainingen, rapportage trainingen voor bijv. onderwijs, teksten voor 
websites. 

o Luuk Sluijter, Bourgondisch Genieten, is een van de jongere ROC leden en sinds 2½ jaar met zijn 
cateringbedrijf smaakmaker voor bedrijven en particulieren. Luuk heeft de catering tijdens de 
nieuwjaarsreceptie verzorgd. 

o Patrick Langenbach, De Kentering, stelt zich graag tijdens een volgende bijeenkomst voor. 

Joost gaat om 17.30 uur over tot de formele algemene ledenvergadering. 

2. Goedkeuren notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 maart 2017 en bijzondere 
algemene ledenvergadering d.d. 30 oktober 2017 

In het verslag van 27-3-2017 wordt op bladzijde 4, punt 10, de naam van Bob Byson gecorrigeerd in Bob 
Dyson. Met deze correctie wordt het verslag vastgesteld en goedgekeurd. Het verslag van 30-10-2017 
wordt ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd, met dank aan Ellen Luijks-Schramade. 

3. Terugblik op 2017 door Joost Wasser 

Joost heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie al kort 2017 gememoreerd. Hij heeft zelf een prettig eerste jaar 
bij ROC gehad en vindt het leuk om samen met de rest van het bestuur de kar te trekken. ROC 
activiteiten in 2017: 

11 januari Dé Nieuwjaarsreceptie bij Avans 15.30–19.30u met BZW, 8 terreinen/ov’s, Hermes en 
de  gemeente. 

30 januari Nieuwjaarsborrel ROC bij  BusinessClub OJC 17.00-20.00u met 85 gasten. 
23 februari Roet Korte Put – Zoetelief i.p.v. inloopcafé; (eigen kosten lid) 46 gasten + St Join 

4 Energie heeft kikkeremblemen verkocht met een opbrengst t.w.v. € 670,=. 
27 maart ALV + presentatie Centrumplan door Roel Dekens in Perron 3, 16.45-20.00u met 

54 gasten en een dinerbuffet via Hapas. Bestuurswisselingen: aftreden Paul Muller, 
2e keer afscheid van Sjef van der Donk en overdracht voorzitterschap van Yvonne Cox 
aan Joost Wasser. 

12 april BZW Project Economische Kracht 16.30-19.30u door BZW georganiseerd. 
29 mei InloopcaféPlus 19.00-21.00u in het Fletcher hotel. Arnout van den Bossche, stand up 

comedian met de voorstelling ”Burn out”. 50 aanmeldingen en circa 11 late 
afmeldingen cq no shows! 
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7 juli 
(i.p.v. 30 juni) 

Cultureel Event + Ondernemer van het Jaar vanaf 12.00u met 78 gasten. 
‘Verbinden & netwerken’. Sanitairwinkel.nl met Eric en Rob van Laarhoven  cheque 
manege De Binckhorst. Ook gastheren tijdens het Cultureel event. Lekkere lunch 
buiten via Food on Wood. Gelukkig droog! Bedrijfsrondleiding en vervolgens op de 
fiets naar autoslipschool The Experience. BBQ bij Texas Steakhouse. 

25 september Golfevent 2017 met bbq bij Golfpark Dorpswaard 15.30-20.00u, 21 spelers, 12 clinic, 
34 gasten voor de netwerkborrel en bbq. 

30 oktober InloopcaféPlus + korte BALV + speciale gasten in Theaterzaal Perron 3,17.00-21.00u 
Korte BALV ivm afscheid Gertjan van den Berg (nieuw werkgever) en verkiezing 
nieuwe penningmeester Henk Groen. 
Gasten Marco Hoogerland + Sanne Voets (ruiter) + Maartje Paumen (hockey). 
Overhandiging cheque door Eric en Rob aan De Binckhorst. Ook leden van KOM + 
OJC (5x present) + 8 Bossche besturen (7x present) uitgenodigd. 

 
Het bestuur is 8x bijeen gekomen en heeft onder meer een gesprek met de VVD delegatie gehad: Ralph 
Geers, Robert Janssen, Freek van Haren en Henry Liebegts (inmiddels vertrokken).  

4. Financieel jaarverslag 2017 door Henk Groen & verslag Kascontrolecommissie  

Henk geeft een toelichting op het financieel verslag. Dit verslag is via de website bekend gemaakt en ook 
met de uitnodiging naar de leden gestuurd. Gertjan van den Berg heeft een goede administratie 
overgedragen in oktober 2017. 

Mede door het eerder genomen besluit om te investeren in ledenbijeenkomsten, heeft 2017 een negatief 
resultaat (€ 3.718,=). Na het vertrek van Paul Muller is de secretariële ondersteuning uitgebreid. Kosten 
van de events zijn gestegen door een hoger aantal deelnemers, hetgeen aangeeft dat de binding 
toeneemt. 

Henk doet een beroep op alle leden om onnodige kosten van “no show’s” te voorkomen. In 2017 is het 
meerdere malen voorgekomen, dat een aantal leden zich wel had aangemeld, maar niet (tijdig)had 
afgemeld. Het ROC krijgt echter wel de kosten doorberekend. Dat is jammer en weggegooid geld. Hij 
roept de leden op een aanmelding als een commitment te beschouwen en in het geval van een 
onverhoopte verhindering tijdig af te melden. 

Het banksaldo bedraagt circa € 24.000. 

Vanuit de vergadering zijn geen vragen en/of opmerkingen op het financieel jaarverslag 2017. 

Kascontrolecommissie 2017  

De kascontrolecommissie 2017 bestaat uit Pedri van der Plas, 2e jaar (Bouwen in beton), Gérard der 
Kinderen, 1e jaar (Arbo Bemiddeling Rosmalen) en Sjanie Nijhof, 1e jaar (Tiab BV). 

Pedri deelt –mede namens Sjanie– de aanwezigen mede dat controle van de administratie heeft 
plaatsgevonden op 8 maart. De administratie is doorgenomen en vragen zijn volledig door Henk 
beantwoord. De commissie komt tot het oordeel dat een correcte verslaglegging heeft plaatsgevonden  
(zie bijlage 2) en stelt de vergadering voor om decharge te verlenen aan de penningmeester en het 
bestuur over 2017. De vergadering stemt hier met applaus mee in.  
Joost dankt de leden van de kascontrolecommissie voor hun inzet. 

5. Benoeming Ted van de Ven en Willem Janssen tot bestuurslid  

Het bestuur draagt de heren Willem Janssen, Het Waare Huis, en Ted van de Ven, CoachIT, voor als 
nieuwe bestuursleden. Willem en Ted maken beiden al geruime tijd deel uit van de activiteitencommissie 
en zij hebben het laatste jaar ook deel genomen aan de bestuursvergaderingen. Met het oog op de 
activiteiten en de beleidsvoornemens 2018, is een uitbreiding van het bestuur ook zeer welkom. Er zijn 
geen tegenkandidaten gesteld.  

Willem en Ted worden met volledige instemming van de vergadering onder applaus benoemd. 



         

Verslag algemene ledenvergadering ROC d.d. 19 maart 2018  CONCEPT   blz 3/10 

6. Presentatie Beleidsvoornemens 2018   

Joost presenteert middels sheets de beleidsvoornemens van het bestuur. Aan bod komen onder meer: 

a. Naamswijziging van Rosmalens Ondernemers Contact in Vereniging van Rosmalense Ondernemers. 
b. Missie en visie. 
c. Kernwoorden:  

o verbindend;  
o persoonlijk en maatschappelijk betrokken;  
o inspirerend en kennis overdragend. 

d. Doelstellingen:  
o creëren van een levendig (business to business) netwerk; 
o onderlinge gedachtenuitwisseling / kennisoverdracht; 
o behartigen van de belangen van de ondernemers in Rosmalen. 

e. Kennisoverdracht. 
f. Gedachtenuitwisselingen. 
g. Belangenbehartiging. 

Op 23 mei 2020 bestaat de vereniging 25 jaar! 

Joost geeft aan dat het bestuur liever samenwerkt met andere clubs binnen Rosmalen dan elkaar 
‘beconcurreert’, vandaar dat een aantal bijeenkomsten ook voor leden van andere clubs zal worden 
opengesteld. Een aantal bijeenkomsten is echter specifiek voorbehouden voor de leden. Het betreft hier 
bijeenkomsten bij de leden op het bedrijf, waaraan zij die interesse hebben in dit onderwerp, deel kunnen 
nemen. 

Er vindt een discussie plaats over de naamswijziging, diverse mogelijk andere namen, kosten (Joost: 
wijziging url bedraagt circa € 10,00 en de aanpassing van de statuten via een bevriend lid zal te overzien 
zijn). Afgekort wordt de naam: VRO. 
Chantal Hoedemakers en Irene Zijp vragen of de vereniging voor in Rosmalen gevestigde ondernemers 
of ondernemingen is? Marc Hoedemakers antwoordt dat de vereniging van oudsher voor ondernemingen 
binnen de oude grenzen is bedoeld. De term ‘ondernemers’ maakt echter duidelijk dat het gaat om (i) zij 
die verantwoordelijkheid dragen binnen die onderneming en (ii) een persoonlijke binding met de club. 

Daarnaast licht Joost de voornemens toe met betrekking tot de bijeenkomsten buiten de reguliere 
bijeenkomsten om. Buiten de reguliere bijeenkomsten zullen bijeenkomsten worden georganiseerd voor 
jongere leden (contactpersoon Maik van Mierlo) en zelfstandigen zonder personeel  (contactpersoon Ted 
van de Ven). Daarnaast zullen er bijeenkomsten rondom het thema arbeid/personeel worden gehouden 
(contactpersoon Joost Wasser) en rondom financiering (contactpersoon: Henk Groen) Deze sessie zijn 
vooral bedoeld om –vanuit ieders deskundigheid en ervaringen– problemen / knelpunten te bespreken en 
elkaar op weg te helpen en kennis uit te wisselen en zeker niet bestemd voor ‘platte verkoop’. Ook een 
mooie manier om –naast de events– gedurende het jaar met elkaar in contact te blijven. 
Er worden spontaan diverse onderwerpen voor de gedachtenuitwisselingen aangedragen: privacy (Irene 
Zijp), bedrijfsopvolging (Bob Dyson) en bedrijfswaardering, pensioen dga etc (John Block). Besloten 
wordt om rondom deze onderwerpen tevens een thema-groep te formeren. 
Joost roept de leden op tot inbreng van ideeën en onderwerpen!   

7. Statutenwijziging / naamswijziging   

Joost stelt voor om, conform de agenda, de statuten van de vereniging in die zin te wijzigingen, dat:  
artikel 1 komt te luiden: 
“De vereniging draagt de naam: ‘Vereniging van Rosmalense Ondernemers’ en is gevestigd in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch.” 
artikel 2 lid 1 aanhef en sub 1 komt te luiden: 
”1. De vereniging heeft ten doel: 1. Het bevorderen van de samenwerking tussen de in de 
voormalige gemeente Rosmalen gevestigde ondernemers.” 
Voor het overige blijven de statuten onveranderd. 

Dit voorstel wordt per acclamatie aangenomen. 
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8. Begroting voor 2018   

Henk presenteert de begroting 2018 (zie bijlage 2). Het bestuur streeft naar een sluitende begroting van 
€ 0,00 en is uit gegaan van een toenemend aantal leden. De hiervoor genoemde thema-avonden zijn niet 
in de begroting opgenomen aangezien deze bij leden op locatie kunnen plaatsvinden. 

De begroting 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd. 

9. Vaststellen nieuwe contributie 2018   

Het voorstel is om het contributiesysteem van 2018 deels te wijzigen: 
o regulier lidmaatschap wordt van € 315,00 verhoogd naar € 330,00 exclusief btw;  
o nieuwe leden betalen het 1e jaar € 100,00 exclusief btw (onveranderd);   
o eenmalige korting per jaar per bestaand lid bij het aandragen van een of meerdere nieuwe leden 

van € 50,00 exclusief btw (onveranderd). 

De vergadering stemt per acclamatie in met de verhoging van de contributie met ingang van 2018. 

10. Benoemen nieuwe kascontrolecommissie voor 2018   

De kascontrolecommissie 2018 krijgt een iets andere samenstelling: Pedri van der Plas, 3e jaar (Bouwen in 

beton), treedt terug. Sjanie Nijhof, 2e jaar (Tiab BV) blijft deel uitmaken van de commissie. Aangezien 
Gérard nu afwezig is, is niet bekend is of hij wenst aan te blijven als lid, en biedt Frans Spermon (FraSp 

bouwadvies constructies) zich als reserve lid aan. 

11. Rondvraag & sluiting 

Er wordt geen gebruik van de rondvraag en Joost sluit de algemene ledenvergadering af om 18.20 uur.  

Joost roept eenieder op om 16 april naar de ledenactiviteit bij SPARK te komen; de uitnodiging hiervoor 
volgt binnenkort. Vervolgens geeft hij het woord aan de dames Freya Macke en Janneke van Bakel voor 
de presentatie “Duurzaamheid in de gemeente ’s-Hertogenbosch”. 

Om 18.45 uur wordt de bijeenkomst informeel ‘netwerkend’ vervolgd onder het genot van een aperitief en 
buffet, verzorgd door ’t Wapen van Rosmalen. 

 
 
Plaatsing concept verslag d.d. 27 maart 2018 op site en verspreid per nieuwsbrief en definitieve versie d.d. ……... op 
de website. 
 
Bijlage  1: lijst met aanwezige leden 
 2. financieel verslag 2017/begroting 2018 
 3. verslag kascontrolecommissie over boekjaar 2017 
  4. sheets presentatie Joost Wasser 
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Bijlage 1  Lijst met aanwezige leden ALV 19 maart 2018 
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Bijlage 2  financieel verslag 2017/begroting 2018 
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Bijlage 3  Verslag kascontrole commissie boekjaar 2017 
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Bijlage 4  Sheets presentatie Joost Wasser 
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