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Betreft:
Algemene Leden Vergadering

Bergeijk, maart 2023

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering van de BOC op 
woensdag 15 maart 2023.

Aanvang : 20.00 uur
Plaats : VOLTE, Hof 20, Bergeijk

AGENDA
1. Opening. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Vaststelling notulen jaarvergadering 19 januari 2022 (zie volgende pagina). 
4. Verslag van de kascommissie en benoeming leden van deze commissie. 
 Zitting hebben de heren John Boumans en Ruud van Empel.
5. Financieel verslag 2022, begroting 2023. 
6. Jaarprogramma 2023 (zie volgende pagina).
7. Bestuursverkiezing en activiteitencommisie.
 Aftredend en herkiesbaar zijn de bestuursleden Yvonne Bax en Jeroen de Bie.
8. Besteding bedrag voor maatschappelijke en culturele doeleinden. 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 

Tijdens de jaarvergadering is voor enkele agendapunten besluitvorming 
nodig. Uw aanwezigheid wordt derhalve op prijs gesteld. 

Namens het bestuur,
Yvonne Bax, secretaris



Notulen jaarvergadering 19 januari 2022

Locatie: Ploeggebouw via Teams.
Aanvang: 20.30 uur.
Aanwezig: Bestuur, ± 36 aanwezigen.
Afmelding: Marcel Das, Johan van de Louw, Adriaan Burgmans, Fred 
Das, Gert-Jan van Doormalen, Angelique van Kruijsdijk, Herwin Jansen.

1. Opening  
 Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen digitaal van harte 

welkom. Mochten er vragen komen dan graag een chat sturen. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Afmeldingen.
 • 1 aanmelding voor de donatie 2021. 
 • We willen even stil staan bij het overlijden van Ad Maas, overle-

den in juli 2021 en wensen Wies heel veel sterkte.
 • Nieuwe leden worden genoemd: Adriaan Burgmans van Adriaan 

Burgmans Consultancy, Marc Hoeks van Marc Hoeks Opleidin-
gen, Jan van der Donk en Hans van Dam van D&D Production 
& Sourcing, Stefan Slenders van Tubbs en Joris Geldens van 
Geldens Bouwadvies. Zij worden allen welkom geheten. Helaas 
zijn er ook afmeldingen: Ad Maas Interieurbouw, Ad van Hout 
(Rabobank), Burgmans Interieurbouw, QL Company en Essentra. 

 • Er is een pakket met lekkers bij alle leden bezorgd. Wij willen 
hiervoor Geert Braks van Hofkaemers en Perry van Jan van Pere 
hartelijk danken voor hun inzet.

3. Vaststelling notulen jaarvergadering 2020
 De notulen worden akkoord bevonden.

4. Jaarverslag
 Jaarverslag 2021 is gepubliceerd op de website. Gelukkig hebben 

we toch 2 avonden kunnen organiseren, in juli en september.

5. Kascommissie
 De kascontrole is uitgevoerd en goed bevonden door de kascom-

missie, bestaande uit Lenneke Kuijken en John Bouwmans. Lenneke 
en John lichten toe dat de cijfers 18 januari j.l. zijn gecontroleerd, 
alles is in orde bevonden. 

 Nieuwe kascommissie voor komend jaar wordt benoemd: John 
Bouwmans en Ruud van Empel.

 Jeroen geeft uitleg over het financieel verslag 2021. Ook voor 2022 
wordt de contributie gehalveerd. We hebben een bedrag gereser-
veerd voor het jubileumjaar in 2023. 

 Het bestuur en de penningmeester wordt decharge verleend.

6. Financieel verslag 
 Het financieel verslag wordt voorgelezen en toegelicht door onze 

penningmeester Jeroen de Bie. 
 • Corné Schellekens wordt bedankt voor zijn bijdrage aan het vast-

stellen van de jaarstukken.
 Het financieel verslag wordt door de vergadering aangenomen. 

7. Jaarprogramma 2022 
 Dinsdag 15 maart: Ondernemerscontact (locatie n.n.b.)
 Dinsdag 29 maart: Bedrijfsbezoek Bax Metaal
 Maandag 18 april: Ondernemers café
 Vrijdag 17 juni: Jaarlijks uitstapje 
 Woensdag 21 september: Ledenbijeenkomst met gastspreker
 Woensdag 16 november: Bedrijfsbezoek

 Het jaarprogramma is door Frits toegelicht met de mededeling dat 

(Voorlopig)
Jaarprogramma 
2023

Donderdag 5 januari

Nieuwjaarsborrel

Woensdag 15 maart

OndernemersCafé met 

Algemene Leden Vergadering

Dinsdag 18 april

OndernemersContact met 

Gemeente Bergeijk

Vrijdag 23 juni

Uitstapje

Vrijdag 1 september

25-jarig Jubileumfeest

Woensdag 20 september

Ledenbijeenkomst met spreker

Woensdag 15 november

Bedrijfsbezoek

Machtiging
stemrecht
ledenvergadering

Als u niet aanwezig kunt zijn op 

de ledenvergadering van 15 maart 

2023, geef dan een machtiging af 

aan het bestuur zodat voldoende 

leden vertegenwoordigd zijn op 

deze ledenvergadering. Deze 

machtiging kunt u via mail sturen 

naar de secretaris Yvonne Bax: 

y.bax@bm-holding.nl



de bijeenkomst door eigen leden is vervangen door 
het ondernemerscafé. Er is een tipje van de sluier 
van dit nieuwe programma-onderdeel opgelicht om 
de leden enthousiast te krijgen dit nieuwe onder-
deel te bezoeken. Verder wordt er een oproep 
gedaan aan bedrijven die het bedrijfsbezoek van 
2022 kunnen en willen organiseren. Frits geeft aan 
dat data nog niet definitief zijn. Mirjam Broeders 
geeft aan dat 18 april in het paasweekend valt. 
Bestuur kijkt naar een andere datum.

8. Bestuursverkiezing
 Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar: Roland 

Vereijken en Bas Franken. Aftredend en niet her-
kiesbaar is Jan Burgmans. We hebben een hele 
goeie kandidaat gevonden in de persoon van Erik 
Jansen. Roland en Bas worden door de leden her-
kozen voor de komende 3 jaar om weer deelnemen 
in dit bestuur. Ook geven de leden toestemming om 
Erik Jansen te benoemen als nieuwe voorzitter van 
de BOC. Er zijn geen andere aanmeldingen binnen 
gekomen voor een bestuursfunctie.

 Erik Jansen stelt zich voor aan de leden en Jan 
wordt bedankt voor zijn geweldige inzet in de afge-
lopen jaren. 

9. Besteding bedrag voor maatschappelijke en cultu-
rele doeleinden m.b.t. 2021

 Beschikbaar bedrag € 3.000,00. Helaas hebben we 
maar 1 aanvraag mogen ontvangen in het afgelo-
pen jaar: 

 * Hart voor ‘t Hof: onderhoud en/of aanschaf AED
 Het bestuur heeft besloten om € 1.500,00 toe te 

kennen aan Hart voor ‘t Hof en € 1.500,00 blijft 
nog open staan. Wanneer iemand nog een mooi 
initiatief heeft zal het bestuur dit bekijken en evt. de 
overige € 1.500 toekennen. De leden gaan hiermee 
akkoord.

10. Platform Ondernemend Bergeijk (POB) / Kempisch 
Ondernemers Platform (KOP) / Inkoop Samenwer-
king de Kempen (ISK)

 Platform Ondernemend Bergeijk
 • Status actieplan 2018-2022: er wordt een verslag 

op de website gezet wat we de afgelopen jaren 
bereikt en gerealiseerd hebben.

 • Voor het actieplan 2023-2026: we willen graag 
leden oproepen om mee te denken.

 • 9 maart a.s. vindt het jaarlijkse ondernemerscon-
tact plaats in Luyksgestel.

 • Roland dankt de leden van het bestuur van POB 
voor hun inzet.

 Inkoop Samenwerking de Kempen
 Ze hebben door corona weinig kunnen doen maar 

hebben toch een aantal nieuwe leveranciers binnen 
kunnen halen en bestaande contracten kunnen 
verlengen.

 Nieuwe projecten waar ze dit jaar mee aan de gang 
gaan zijn vliegtickets en ongediertebestrijding. Adri-
aan Burgmans is vanuit de BOC lid van het bestuur 
van het ISK.

 Op de website van het ISK staan alle projecten 
waaraan je als BOC-lid mee kunt doen. 

11. Rondvraag
 Burgemeester Arinda Callewaert nodigt alle 

BOC-leden uit voor het bedrijfsbezoek op 16 no-
vember 2022 op het gemeentehuis omdat Groot 
Bergeijk 25 jaar bestaat.

12. Sluiting
 Roland Vereijken bedankt met veel lovende woor-

den Jan Burgmans voor de afgelopen jaren voor 
zijn deelname aan het bestuur van de BOC en voor 
zijn rol als voorzitter.

De vergadering wordt afgesloten door onze voorzitter 
en daarna wordt digitaal het glas geheven op een ge-
zond en succesvol 2022.

Yvonne Bax
Secretaris BOC



Financieel verslag 2022 

Jaarvergadering BOC - 15 maart 2023


