
                                           
 
 

      
 
Verslag secretaris: 
 
Wat is er allemaal gebeurd in 2017?  
We begonnen met een Aftrap op 19 januari 2017 bij Motel Nobis waar Hans v.d. Mortel iedereen 
welkom heette en Corné de Voogd de toekomstvisie van Rabobank uiteen zette. 
De ALV vond vorig jaar plaats bij Café Zaal van Hoek te Asten.  
De vergadering werd officieel geopend door Hans v.d. Mortel (voorzitter) gevolgd door een verslag 
van de activiteiten van de werkgroep Dia, Wim v. Boxtel deed verslag namens de werkgroep Detail 
en Marleen Strauss deed verslag namens het bestuur. 
Marleen werd met goedkeuring van de vergadering officieel toegevoegd aan het bestuur. 
Penningmeester Willy Feller gaf een toelichting op het financieel verslag en de begroting 2017 
waarna de ALV, op advies van de kascontrolecommissie, decharge verleende aan het bestuur. 
Het bestuur van OVA was ook vertegenwoordigd bij de nieuwjaarsreceptie van onze collega-
ondernemersverenigingen in Someren en Deurne. 
Het bestuur heeft in 2017 tien keer vergaderd. Ook is er overleg geweest met de Gemeente Asten 
onder meer over de ontwikkeling  van het centrum, de verkeersveiligheid en de toekomstvisie van 
de Gemeente Asten. Het bestuur was tevens aanwezig bij de officiële  opening van het Florapark op 
17 november 2017 (dag van de ondernemer). 
Ook dit jaar mochten wij weer een aantal nieuwe leden verwelkomen. We hadden ook enkele 
afmeldingen wegens verhuizing en beëindiging van de onderneming. Het totaal aantal leden is op 
dit moment 278. 
Alle toekomstige nieuwe leden zullen wij belonen met een aantal consumptiemunten welke 
besteed kunnen worden tijdens het Ondernemerscafé; het paradepaardje van onze vereniging.  
Tijdens deze gezellige avonden kunnen de ondernemers van gedachten wisselen en netwerken 
onder het genot van een drankje en een hapje. In 2017 waren we te gast bij “De Pandoer” waar we 
dank zij de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers weer konden genieten van de verhalen 
van collega-ondernemers en optredens van muzikale gasten. 
De thema’s van het afgelopen jaar waren: ”van Asten naar …”, “Mannen van staal”, “Girlpower” en 
“Goed met food”. 
Het bestuur bedankt al deze mensen voor hun inzet om de succesformule van het Ondernemerscafé 
in stand te houden. Ook danken wij de heren van “De Pandoer” voor de gastvrijheid in 2017.  
Inmiddels hebben alle leden kunnen genieten van de digitale nieuwsbrief en de nieuwsflits waarin 
veel tijd en energie is gestoken door Rinie Meyer en Ramon Weren.   
Het bestuur wenst alle leden een succesvol, maar vooral gezond 2018. 
 
 
 
 
 
  
 
 


