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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Ondernemers Vereniging Asten (OVA) d.d. 10-04-2017 

 
Aanwezig: H. v.d. Mortel (voorzitter), W. Feller (penningmeester), M. Strauss-Aarts (secretaris),  
W. van Boxtel (sectie Detail), R. Meyer (PR). 
 
De onderstaande leden hebben de presentielijst getekend:  
P. Janssen, M. Greijmans, C. Jansen, T. Verberne, G. Verberne, E. Vermulst, M. v. Roy, B. Welten,  
J. Verhoeven, W. v. Seggelen, R. v.d. Broek, R. v.d. Loo, T. v. Doorne, A. v.d. Sterre, M. v. Boxtel,  
J. v. Eijk, R. Maas, M. v. Bussel, F.v. Eijk, R. v. Hoof, F. Koot, L. Koot, M. Sluiter, J. v. Bussel, R. Verbugt, 
W.J. v. Golstein Brouwers, M. Janssen, T. Eijsbouts, M. Raaijmakers, J. Rooze, J. Smeets, R. Martens,  
M. Martens, T. Manders, T. Strauss.  
 
Afwezig met kennisgeving:  H.Verdonschot, T. Kessels, R. v.d. Heuvel, P. v.d. Akker, A. Martens,  
T. v. Bussel 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.  
Het 1e jaar als voorzitter zit er op 1 dag na op en in deze tijd ben ik weer diverse ervaringen rijker 
geworden. Hopelijk heeft eenieder gezien dat er een nieuwe huisstijl, nieuwbrief en website is waarmee 
onze vereniging weer helemaal bij de tijd is. Hieraan is veel tijd en aandacht gespendeerd door o.a. Rinie 
Meyer en Ramon Weeren.  
Tijdens een jaarvergadering kijken we terug naar hetgeen afgelopen jaar gebeurd is en hopelijk kunnen 
we de leermomenten herkennen. Wat veel belangrijker is hetgeen wat voor ons ligt. 
Ons credo is: “ondernemen doe je samen” en laten we samen, eventueel in deze vergadering, hier handen 
en voeten aan geven. 
De agenda wordt hierna vastgesteld. 

  
2. Verslag van de vergadering d.d. 11-04-2016 
 Het verslag staat op de OVA-website.  De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Jaarverslag van het bestuur  
       Door Marleen Strauss-Aarts 
       Vanavond sta ik voor de eerste keer hier als secretaris.  
       Na een jaar werkzaamheden te hebben verricht als secretaresse van de OVA heeft het bestuur mij  
       gevraagd, mede door gebrek aan andere kandidaten, om in die hoedanigheid toe te treden tot het bestuur.  
       Wat is er allemaal gebeurd in 2016?  
       We begonnen met een Aftrap bij golfbaan ’t Woold, die zeer goed verzorgd was. 
       De ALV vond vorig jaar plaats bij Manege Heijligers te Asten.  
       Het leek wel of we ons hadden aangepast aan de accommodatie want we vlogen in galop door het  
       officiële gedeelte.   
       We namen we afscheid van voorzitter Jan Smeets,  secretaris Thijs Kessels en penningmeester Theo van     
       Eijk waarna de nieuwe bestuursleden werden voorgesteld. 
       Hans v.d. Mortel werd tot nieuwe voorzitter benoemd, Willy Feller werd de nieuwe penningmeester en  
       Rinie Meyer werd voorgesteld als nieuw bestuurslid. 
       Het bestuur van OVA was ook vertegenwoordigd bij de nieuwjaarsreceptie van onze collega- 
       ondernemersverenigingen in Someren en Deurne. 
       Het bestuur heeft in 2016 elf keer vergaderd. Ook is er overleg geweest met de Gemeente Asten onder  
       meer over de ontwikkeling van nieuwe uitbreidingsgebieden zoals Florapark, het centrum, de  
       verkeersveiligheid en de toekomstvisie van de Gemeente Asten. 
       We zijn dan ook blij dat één of meer van de wethouders regelmatig aanwezig zijn tijdens de  
       activiteiten van de ondernemersvereniging Asten.  
       Ook dit jaar mochten wij weer een aantal nieuwe leden verwelkomen. Jammer genoeg hadden we ook        
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       enkele afmeldingen wegens verhuizing en beëindiging van de onderneming.  
       Het totaal aantal leden is op dit moment 273. 
       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 2016 waren we te gast bij het sfeervolle “In de Gloria” 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. 
       Weet u het nog? De meest indrukwekkende avond was 22 september 2016 met het thema “Terugblik op     
       de zomer” waar de impact van de hagelstorm van 23 juni 2016 besproken werd. Een regelrechte ramp  
       voor ondernemers in de glastuinbouw, maar voor andere takken van sport veel extra werk. 
       “Ondernemend met personeel”,“De woningmarkt na de crisis” en “Seizoensgebonden ondernemen”     
       waren de andere thema’s van het afgelopen jaar. 
       Het bestuur bedankt al deze mensen voor hun inzet om de succesformule van het Ondernemerscafé in  
       stand te houden. Ook danken wij “In de Gloria” voor de gastvrijheid in de afgelopen jaren.  
       De komende afleveringen zullen wij met het Ondernemerscafé te gast zijn bij De Pandoer in Heusden. 
       Ook de website is in een nieuw jasje gestoken en in 2016 hebben jullie al kennis gemaakt met de digitale   
       nieuwsbrief en de nieuwsflits waarin veel tijd en energie is gestoken door Rinie Meyer en Ramon       
       Weren. Als grotendeels nieuw bestuur zijn wij dan ook trots op de nieuwe, frisse “look” van de  
       ondernemersvereniging Asten. 
 
       Jaarverslag werkgroep DIA 
 Door Hans v.d. Mortel  

De werkgroep bestaat uit notuliste Marleen Strauss, Miranda van Bussel, Willy Feller, rustend lid Rob 
van Brussel en Hans van de Mortel. 
In april is er een gesprek geweest tussen twee medewerkers van Rabobank Deurne en werkgroep DIA. 
De insteek van het gesprek was deelname van Rabobank-mensen in diverse werkgroepen. Beide partijen 
hebben aangegeven hiervoor open en staan en niet direct hiervoor de noodzaak te zien. Rabobank 
distantieert zich van verenigingen. Als het nodig is kan OVA een beroep doen op deze mensen. 
Omdat ik 5 jaar een bijdrage heb mogen leveren aan de werkgroep DIA en ICAS de vraag heeft gesteld 
om deel te nemen aan hun bestuur, neem ik afscheid van deze werkgroep.  
Dit heb ik met veel plezier gedaan en het heeft me zinvolle kontakten opgeleverd. 
Mijn plaats sta ik graag af aan Rob Maas van Essential schoonmaakdiensten. 
Bedrijvenbezoek: 
We zijn op bezoek geweest bij Dispolab in Someren en bij Ton van Bussel Metaaltechniek. 
Deze avonden worden o.a. georganiseerd door Miranda van Bussel en Marleen Strauss.  
Voor 2017 staan 2 avonden gepland. de laatste was bij LoLaar te Helmond op 30 maart jl. 
Op 11 oktober staat de 2e avond gepland. 
Dia Doe dag: 
14 juni 2016 zijn we met 70 personen vertrokken naar Rotterdam voor o.a. een rondvaart over de 
Maasvlakte en een stadswandeling door Rotterdam met diverse culinaire stops.   
De volgende Doe dag staat gepland op dinsdag 20 juni 2017 (regio Eindhoven). 
Zomercafé: 
In juli zijn we op bezoek gegaan bij Café “d’n Engel” te Asten. De opkomst was voldoende en de avond 
werd uitstekend verzorgd door Bjorn van de Ven (eigenaar). 
Vrijwilligersavond: 
Op 31 augustus 2017 organiseren we i.p.v. een zomercafé een vrijwilligers avond. Dit is de 1e keer dat 
we dit doen en het idee is om dit elke 2 jaar te doen. Tijdens deze avond worden de mensen die zich op 
vrijwillige basis inzetten voor de vereniging niet alleen “bedankt voor hun inzet” maar ook voorzien van 
spijs en drank.  
ADS beurs: 
Verschoven naar november 2016 vanwege te beperkte aanmeldingen  en in het 3e kwartaal bleek dat er 
wederom te weinig belangstelling was waardoor deze beurs definitief afgeblazen is. 
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Het gereserveerde bedrag hiervoor komt terug in het financiële overzicht. 
Samenwerking OVA, OVS en OVD: 
Op 10 juli 2017 organiseren OVD, OVS en OVA een thema avond bij Nobis Asten. 

       Het thema wordt uitgewerkt door de organisatie van een soort speeddate sessie.  
Men komt aan een praattafel met mensen die je nog niet kent uit verschillende branches uit Asten, 
Deurne en Someren. 
Een mogelijk thema is hoe we beter of anders kunnen samenwerken om bijvoorbeeld de grote spelers in 
de brainportregio beter te kunnen bedienen (door samenwerking kan een inkoopkanaal ontstaan wat voor 
grote brainportbedrijven interessant kan zijn).  
Rabobank Deurne m.n. algemeen directeur Jan van Dijk heeft zijn medewerking toegezegd en zal even 
het woord voeren om een uiteenzetting te geven. 
De kosten worden door de 3 verenigingen betaald en men hoeft geen muntjes mee te nemen of te kopen. 
De voorzitters en 1 bestuurslid van elke ondernemersvereniging zijn twee keer bij elkaar gekomen om 
van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.  
Besproken onderwerpen zijn parkeerproblemen, uitbreiding en inkrimping van industrieterreinen, hoe 
kan een samenwerking tussen gemeenten en ondernemersverenigingen eruit zien om economische 
impulsen te genereren. 
Florapark: 
Hans van de Mortel is met een aantal ondernemers, die potentieel koper zijn voor een stuk bouwgrond, 
in gesprek geweest om een parkmanagement groep te formeren.  
Het doel van  parkmanagement is bijv. een gezamenlijke groenvoorziening, afvalstoffenbeleid, openbare 
verlichting etc.  
Momenteel ligt deze groep stil omdat de gronden nog niet uitgegeven kunnen worden en hiermee maak 
ik een brug naar de volgende spreker wethouder van economische zaken Drs. Jacques van Bussel. 
 

4.    Jac v. Bussel, wethouder economische zaken, geeft een korte uiteenzetting over de totstandkoming van  
       het Florapark en de toekomstige ontwikkelingen. 
 
5.    Jaarverslag werkgroep Detail 
       Door Wim van Boxtel 
       Het afgelopen jaar is de “sectie”aanduiding ook voor Detail vervallen. We zijn werkgroep geworden met  
       een zelfde belangenbehartiging als in het jaar daarvoor. 
       De vereniging OVA behartigt de belangen van haar leden. Die leden komen niet alleen uit detail, maar  
       ook uit de horeca, industrie en dienstverlening. Verschillende bloedgroepen met op onderdelen ook  
       verschillende belangen. Het is de uitdaging van de OVA om oog te behouden voor zowel de  
       overeenkomsten als de verschillen om zo te voorkomen, dat een van de bloedgroepen van de OVA  
       vervreemd.  
       De werkgroep detail nam in 2016 afscheid van Ronnie ter Brugge en verwelkomde Maurice Janssen. 
       De belangrijkste taak van de werkgroep is om te volgen wat er onder hun achterban leeft en om dit te     
       vertalen naar wat er moet gebeuren om de winkels in hun bestaan te ondersteunen. De uitvoering van  
       detailzaken in het centrum is ondergebracht bij het Centrummanagement omdat via die constructie     
       iedereen meebetaald en met de extra financiële armslag er meer kan worden gedaan. 
       De werkgroep vertaalt haar bevindingen jaarlijks in een advies aan het CMA en legt dat advies vooraf  
       voor aan de detail OVA leden in een ledenvergadering. 
       Daarnaast wordt er ook jaarlijks een Doe-dag georganiseerd. Op 1 juni 2016  zouden we met 26  
       personen een golf clinic volgen bij Het Woold. Om 19.00 begon het hard te regenen en om ca 20.00 uur  
       stonden vele winkels onder water. Voor diverse deelnemers die het gelukt was om op tijd bij Het Woold  
       te zijn bleef er niets anders over dan om onmiddellijk naar de winkel te gaan om daar te redden wat er te  
       redden was. Met een select gezelschap volgden we een alternatief binnen programma. We hebben geen  
       golfbaan gezien maar maakten met de overgeblevenen van de nood een deugd. 
      Natuurlijk volgen we wat er bij het CMA gebeurd.  
       In 2016 waren Huub Verdonschot en ondergetekende de afgevaardigden van de OVA binnen het bestuur  
       van het CMA. In 2017 heeft Dorthe de Jong de vertegenwoordiging voor de OVA overgenomen van  
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       Huub. 
       De werkgroep detail vond 5 extra ondernemers bereid om mee te werken in de  werkgroepen van het     
       CMA. 
       O.a. de volgende zaken zijn in 2016 uitgevoerd in het verlengde van het OVA advies aan het CMA: 
       - de planning van de Koopzondagen is overgenomen. Er is ook geld vrijgemaakt voor een extra mode  
       Koopzondag ( Asten op de Catwalk ); 
       - PR activiteiten zijn ondergebracht bij een vernieuwde PR werkgroep met centrale aansturing van PR; 
       - de gemeente besloot tot het plaatsen van bloembakken op de Markt en denkt na over verdere            
       aankleding; 
       - de haalbaarheid van het aanbrengen van een geluidsinstallatie voor achtergrond muziek in de openbare  
       ruimte werd onderzocht; 
       - er kwam een advies binnen van VVN m.b.t. verkeersknelpunt 
       ( logtenstraat/Pr. Bernhardstraat); 
       - een van de wanden van de doorsteek werd opgeknapt. De andere wand volgt nog. Hiervoor werd een            
       bijdrage van de gemeente ontvangen. Voor verdere investeringen in het aanzien van de doorsteek zijn bij  
       de gemeente geen financiële middelen beschikbaar; 
       - de gemeente blijft bij het gevoerde beleid inzake verbalisering van parkeerovertredingen hoewel vanuit        
       detail gevraagd was om een wijziging; 
       - de mogelijkheden om te komen tot camerabewaking in het centrum werden onderzocht; 
       - In het GVVP werden de knelpunten kruising Logtenstraat/Pr. Bernhardstraat en Pr. Bernhardstraat  
       onderkent. Oplossingen worden gezocht in het kader van de in 2017/2018 geplande herinrichting van de     
       straten; 
       De samenwerking van OVA met CMA werkt vruchten af. Reden om hier mee door te gaan. 
 
6.    Financieel jaarverslag 2016 / begroting 2017 
 Door Willy Feller  
 Het resultaat is als volgt samengesteld:  

 2016  2015  Begroting  
2017  

Begroting  
2016  

Totale 
opbrengsten 

20.272 20.009 20.250 20.625 

Totale kosten -15.711  -18.782  -22.500 -21.050 

Totaal resultaat 4.561 1.287  -2.250 -425 

  
       De vergadering heeft geen vragen over de begroting en stemt hiermee in.  
 Met dank aan Willy Feller. 
 Het lidmaatschapsgeld voor OVA leden bedraagt voor 2017 €75, - excl. BTW.  
       
       Verslag kascontrolecommissie 

Peter v.d. Akker en Rien v.d. Broek hebben de kascontrole uitgevoerd.  
De penningmeester heeft het financiële plaatje goed onderbouwd en een en ander vereenvoudigd. 
De kascontrolecommissie vraagt waarom de administratie van voorgaande jaren niet bij de 
verantwoordelijke penningmeester aanwezig is. Deze is echter opgeslagen bij een extern 
accountantskantoor met kwaliteitscontrole waardoor het bestuur van mening is dat dit een betere optie is 
dan het bewaren bij de penningmeester thuis. 
Complimenten vanuit de kascontrolecommissie voor het duidelijk en overzichtelijk financieel verslag. 
De kascontrolecommissie verzoekt decharge aan de penningmeester te verlenen.  
 
Volgend jaar zal de kascontrolecommissie bestaan uit  Rien v.d. Broek en Marcel v. Roy. 
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7.    Bestuursverkiezing:  
       Er zijn geen bestuursleden aftredend. Marleen Strauss-Aarts heeft het afgelopen jaar op interim basis de 

taak van secretaris vervuld. Het bestuur wil Marleen in die functie toevoegen aan het bestuur. 
       Vanuit de ledenvergadering komen geen bezwaren waarna Marleen definitief als secretaris wordt 

benoemd. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
 Geen vragen of opmerkingen.  
  
       Huishoudelijke mededeling: de consumpties zijn tot 23.30 uur voor rekening van de OVA. Daarna  
 voor eigen rekening. 
 
 De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 
 
 Na de pauze volgt het optreden van Rob Scheepers die op humoristische wijze vertelt hoe je  
       “ondernemer van het jaar” wordt. 
 
 
 


	Verslag kascontrolecommissie

