
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Business Vision Venray, 

gehouden op woensdag 4 februari 2015 in de Evenementenhal te Venray. 

 

 

 

1.  Opening en mededelingen  

De voorzitter de heer Cavis (Studio Spinazie) opent de vergadering en heet de aanwezigen 

van harte welkom. Van het totale ledenbestand is 34% aanwezig (zie de presentielijst 

achteraan in dit verslag). Bestuurslid Hans Hendriks is in verband met overlijden van zijn 

vader afwezig.  

 

Notulen 5 februari 2014 

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. 

 

Jaarrede voorzitter  

De heer Cavis spreekt namens het gehele bestuur uit blij te zijn met de ontwikkeling van BVV. 

Business Vision Venray is een bloeiende en financieel erg gezonde club, met een hoge mate 

van betrokkenheid onder de leden. Op dit moment zijn er 108 bedrijven in en rond Venray lid, 

waarvan 8 met 2 personen. Dit resulteert in een ledenaantal van 116. Ten opzichte van 2013 

is het ledenaantal iets afgenomen. Dit heeft mede te maken met de striktere handhaving van 

de voorwaarden waaraan een lid moet voldoen. We gaan het inschrijfgeld voor nieuwe leden 

schrappen, en het no show beleid strakker hanteren. 

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom, en de voorzitter doet een oproep aan de leden om namen van 

potentiële leden of relaties die geïnteresseerd aan het bestuur door te geven. Als iemand 

voldoet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap, ontvangt hij of zij een informatiepakketje 

met een aanmeldingsformulier en ledenoverzicht, en waar van toepassing, een uitnodiging 

voor één van de bijeenkomsten.   

 

Het bestuur staat open voor input, hulp of ideeen vanuit de achterban.  

 

Zo zijn eind 2014 orienterende gesprekken geweest met de organisatie van Ted-x Venlo. Zij 

zoeken goede inspirerende sprekers in een brede regio en BVV heeft aangegeven mee te 

willen werken door een voorronde in Venray te organiseren. Namens BVV is Bart Everaerts 

(Martin Cuypers) contactpersoon en is alle hulp welkom.  

 

 

2.  Bestuurscommissies 

 

Website/PR  

Bart Everaerts (Martin Cuypers) informeert de vergadering over de ambities die het bestuur 

heeft voor de website. Opzetten van de huidige website is destijds breed aangepakt, deels ter 

vervanging van onze nieuwsbrief de VIEW. Gebleken is dat er enkele pagina's zijn die 

veelvuldig bezocht worden (leden, activiteiten, op de man af). Het bestuur stelt voor om de 

website aan te passen, meer functioneel maken en redactioneel gezien te halveren. De 

opdracht wordt in de loop van 2015 aanbesteed onder onze leden. Het bestuur wil eind 2015 

een start maken met de nieuwe site. Uw tips, ideeen, op- en aanmerkingen zijn uiteraard van 

harte welkom! 

 

 

 

 



Activiteitencommissie:  

Het streven, minimaal 50 deelnemers per bijeenkomst, is in 2014 niet gehaald. Het besluit om 

no-show kosten in rekening te gaan brengen, is in het afgelopen jaar besloten no-show 

facturen te sturen, dit jaar alleen gedaan er bij afwezigheid een lege plaats was. Het komt ook 

voor dat leden zonder aanmelding toch komen, zij nemen dan de plaats in van leden die 

aangemeld zijn maar niet komen, waardoor er achteraf geen onnodige kosten gemaakt 

worden. Vanaf dit jaar gaan we hier wat strenger in handhaven.  

  

De activiteitencommissie wil blijven investeren in kwaliteit, betere sprekers. ideeen en input 

zijn welkom.  

 

programma 2015: 
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Nieuwjaarsbijeenkomst VOP: 

In verband met nogal wat wisselingen in de organisatiecommissie heeft men ervoor gekozen 

om dit jaar nog de oude format te hanteren. Komend jaar wordt o.a. de diverse opmerkingen 

m.b.t. de nominatie meegenomen (aantal, criteria, vaak dezelfde, et cetera). Er is ook gekeken 

in Horst en Venlo. Milton neemt dit mee in VOP en heeft ook contacten met de organisatie. 

 

Tedx:  

Wereldwijd platform voor inspirerende sprekers, Engelstalig (zie bijv. Simon Sinek, golden 

circle, via youtube). BVV wil de organisatie (Tedx Venlo) helpen met het organiseren van een 

Venrayse voorronde.  

 

Eet kunst en cultuur:  

Voor de leden gratis, kosten voor partner € 25,00.  

 

 

 

 

Datum Bijeenkomst 

Donderdag 8 januari  Nieuwjaarsreceptie Venrayse Ondernemersprijzen 

Woensdag 4 februari Algemene Leden Vergadering 

Donderdag  26 maart   VOC Startersprijs Rabobank 

Woensdag 15 april  Sport-act, circuit De Peel 

Donderdag 18 juni VOC Ondernemend Venray 

Eind juni  Ted-x (onder voorbehoud) 

Donderdag 16 juli  Venray Eet Kunst en Cultuur 

Donderdag 10 september VOC Gemeente Venray 

Donderdag 8 oktober Ontbijtbijeenkomst Odapark 

Donderdag 12 november  VOC Wanssum 

Woensdag 9 december Lunchbijeenkomst 



3.  Goedkeuring financieel jaarverslag 2013 en decharge penningmeester  

Ter vergadering wordt het financieel jaarverslag 2014 gepresenteerd. Pieter Weijs (Rühl 

Haegens Molenaar) heeft voorliggend stuk samengesteld en geeft een toelichting. Het EV 

bedraagt € 61.000. Er zijn over het jaarverslag verder geen vragen.  

De kascommissie bestond dit jaar uit Sjef Keijzers (KNA Groep) en Astrid Coersen (AC 

Finance). Namens de kascommissie geeft Sjef aan dat de boeken grondig gecontroleerd zijn 

en er keurig uitzien. De kascommissie stelt voor de penningmeester te dechargeren.  

Het financiële jaarverslag 2014 wordt ter vergadering goedgekeurd, de penningmeester wordt 

gedechargeerd.  

 

4.  Goedkeuring begroting 2015 en vaststelling contributie  

De begroting 2015 wordt door de heer Weijs toegelicht en door de vergadering goedgekeurd.  

De contributie blijft -  voor het 10
e
 achtereenvolgende jaar - gehandhaafd op € 315,00 excl. 

BTW en voor een tweede lid € 157,50 excl. BTW. Voor de 3
e
 keer wordt een contributiekorting 

van 30% vastgesteld. Het bestuur zal zich dit jaar beraden over de mogelijkheden en 

consequenties van een structurele verlaging. De vergadering gaat akkoord.  

 

5.  Benoeming Kascommissie  

Na twee jaar in de kascommissie is Astrid Coersen (AC Finance) aftredend en Marcus Gerrits 

(Van der Putt Advocaten) stelt zich beschikbaar. Sjef Keijzers (KNA Groep) toont zich bereid 

om voor het tweede jaar in de kascommissie zitting te nemen. De vergadering gaat akkoord 

en onder dankzegging akkoord met de benoeming.  

 

6.  Aftreden en benoeming bestuursleden  

Dit jaar zijn er geen aftredende bestuursleden.  

 

7.  Rondvraag en sluiting  

Er zijn geen punten voor de rondvraag. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun 

inbreng en belangstelling en sluit de algemene ledenvergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanwezig:  

Anne-Marie Goossens 

Anthio Straten 

Barbara Steenberghe 

Bart Everaerts 

Bart van der Sterren 

Berry Vink 

Dirk van de Ven 

Freddie de Vries 

Frits Gösgens 

Geert Dings 

Geert van Kreij 

Harry Robbertsen 

Henk Weren 

Henny de la Roy 

Inge Van der Borght 

Ivo van Summeren 

Jeroen Schobbers 

John Philipsen 

Kiki Jaspers 

Luc van Hartingsveldt 

Maarten Post 

Maja Kateman 

Marcel Martens 

Marcus Gerrits 

Mathijs Jacobs 

Milton Cavis 

Niels Rameckers 

Norbert Hulleman 

Pascal Smits 

Paul van Hoef 

Peter Boom 

Peter Deriks 

Pieter Weijs 

Pieter-Jan Camps 

Richard Janssen 

Roel Kousemaker 

Sjef Keijzers 

Twan Vullings 

Yvette Kempen 

 


