Jaargadering Ondernemersvereniging Groot Nuth maandag 12 juni 2017,
gemeentehuis Nuth
Agenda

Programma
19:00 uur

Ontvangst in het gemeentehuis Nuth

19:30 uur

Opening door Rob Moonen, voorzitter OGN
- Verslag ALV 2016
- Verslag activiteiten 2016/2017
- Programma 2017
Financiën
- Verslag financiën 2016
- Begroting 2017
- Contributie 2017
- Verslag kascontrolecommissie over het jaar 2016
- Benoeming leden kascontrolecommissie voor het jaar 2017
Wijzigingen bestuur

20:15 uur

Pauze

20:30 uur

Presentatie gastspreker Sef Vergoossen
Aansluitend Netwerkborrel in de hal van het gemeentehuis

22:00 uur

Sluiting avond

OPENING
Voorzitter R.Moonen opent de jaarvergadering. Er hebben zich 45 leden aangemeld voor de
jaarvergadering. Jammer dat er maar 30 leden aanwezig zijn.
De jaarvergadering zou eerst plaats hebben gevonden op maandag 12 mei 2017. Omdat de
gastspreker verhinderd was is deze verplaatst naar 12 juni.
R.Moonen neemt de agenda door en vraagt of hier nog aanvullingen of wijzigingen op zijn.
De burgemeester heeft zich voor deze jaarvergadering afgemeld. Zij neemt wel zo veel als
mogelijk deel aan de bestuursvergaderingen. Zij beheert momenteel de portefeuille
financiën. Zij vindt de ondernemers in Nuth belangrijk. Zij scheppen veel werkgelegenheid
voor de inwoners uit de gemeente Nuth. Dit betekent voor velen, wonen en werken in
hetzelfde gebied. De crisis is voor veel ondernemers voorbij. Het bedrijventerrein raakt vol.
Onlangs heeft BouwCenter Nuth Jan Opreij BV zijn deuren geopend.
Bekend is dat per 1-1-2019 er een fusiegemeente Beekdaelen komt. Dit zou kunnen
betekenen dat ook de bedrijventerreinen gaan fuseren. De Horsel raakt vol en men zou
kunnen uitbreiden naar industrieterrein de Breitner. Via nieuwsbrieven zal het bestuur van
OGN zijn leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
R.Moonen geeft aan dat hij bij het aanvaarden van het voorzitterschap enkele doelstellingen
en speerpunten had geformuleerd.
Zoals:
- Meer binding tussen de bedrijven onderling
- Meer leden
- Meer pr: laten zien wat we doen
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Samenwerking MKB
De goede relatie met de gemeente behouden en intensiveren
Aanpak leegstand in samenwerking met BBN en eventueel LLTB
Aandacht schenken aan de vele ZZP-ers in de gemeente en hen informeren over de
wettelijke regelingen
Informatie verschaffen aan de ondernemers over de buitenring maar ook over de gevolgen
als de buitenring klaar is
De ondernemersverenigingen van Schinnen en Onderbanken actief benaderen en polsen
over samenwerking. Ook hiervan de ontwikkelingen mededelen aan de leden van OGN.

Niet alle doelstellingen zijn gehaald maar daar wordt in de komende tijd aan gewerkt. Zij
staan regelmatig op de agenda van de bestuursvergaderingen.
R.Moonen kijkt even terug op de informatieavond voor de ZZP-ers en de nieuwjaarsreceptie
in combinatie met de uitreiking van de innovatieprijs. De nieuwjaarsreceptie/uitreiking
innovatieprijs werd georganiseerd door BBN, de gemeente Nuth en OGN. Er waren 130 leden
aanwezig. Een mooi resultaat. Deze activiteit en ook de bedrijfsbezoeken resulteren in een
goede band tussen de leden van BBN en OGN.
Verslag ALV 2016
Door omstandigheden is dit niet gemaakt. Daarvoor excuses.
Verslag activiteiten 2016/2017
- 17 oktober 2016 Bijeenkomst ZZP-ers
- 9 november 2016 Bedrijfsbezoek gebouw KPN de Horsel Nuth georganiseerd door BBN en - OGN
- 16 december 2016 Nieuwjaarstreffen samen met Schinnen, georganiseerd door BBN
- 16 januari 2017 Nieuwjaarstreffen/innovatieprijs 2016 georganiseerd door de Gemeente - - Nuth, BBN en OGN
- 12 juni 2017 Algemene Ledenvergadering 2016
Bedrijfsbezoeken
OGN organiseert eenmaal per jaar een bedrijfsbezoek. Men wil dit voor 2018 eens op een
andere manier proberen om ook de kleinere zelfstandige aan bod te laten komen.
In het bestuur was een idee geopperd: OGN on tour.
Met een of meerdere bussen een 4-tal kleine bedrijven bezoeken. Zo kunnen ook de
kleinere bedrijven zich eens aan de leden voorstellen. Kijken of dit gaat lukken. De toekomst
zal het leren. In het najaar organiseert BBN gewoonlijk een bedrijfsbezoek.
MKB
De OGN leden zijn automatisch lid van MKB Limburg. Er is in 2016 een collectief
contract gesloten. MKB heeft een aantal zaken begeleid zoals: leegstand in Nuth,
ontwikkeling rondom de Markt in Nuth, input geven bij de ontwikkeling van de buitenring.
Verdere voordelen van het collectieve MKB lidmaatschap:
Zij kunnen ondersteuning geven aan de middenstanders. Leden kunnen beperkt gebruik
maken van de activiteiten van de Business Club Limburg. Leden kunnen gebruik maken van
de netwerken van MKB. Zij hebben contacten met gemeenten en provincie. Leden
kunnen gebruik maken van een platvorm van een stage-pool. Leden kunnen gebruik maken
van diverse collectieve tarieven zoals een collectieve ziektekostenregeling. Al met al biedt
MKB toch wel een aantal voordelen voor haar leden.
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Enkele reacties van leden:
●Een goed gevoel bij de combinatie MKB/OGN. Zelf lid van MKB en maakt veelvuldig
gebruik van de business activiteiten.
●De bedoeling van de samenwerking is dat men elkaar kan versterken.
●De meerwaarde van het lidmaatschap is bij leden onduidelijk. Wat zijn de voordelen.
●Sinds kort een collectieve contributie met dan beperkte deelname aan activiteiten.
●Voor 370,- per jaar is men volledig lid van MKB.
●Opnieuw contacten leggen met het bestuur van MKB maar dan goede afspraken maken.
●De mogelijkheid bestaat om als gast mee te gaan met een MKB lid. Hierdoor kan een niet
lid eens een activiteit meemaken.
●Meer bekendheid geven aan de samenwerking met MKB en de voordelen hiervan.
Nieuwjaarsborrel:
Deze wordt al enkele jaren georganiseerd door OGN/BBN en de gemeente.
De nieuwjaarsborrel wordt de laatste jaren gecombineerd met de innovatieprijs. Er lopen
wat discussies om de opzet hiervan te veranderen. Er is nog geen definitief besluit
genomen m.b.t. de uitvoering.
Projecten:
ZZP
zoals aangegeven is er aandacht vanuit het bestuur voor de ZZP-ers. Er is voor hen
een informatieavond georganiseerd met onderwerpen als:
Welke problemen kunnen zij tegenkomen in de praktijk. Hoe luiden wettelijke
regelingen. Hoe gaat de overheid hiermee om. Wat is de huidige stand van zaken.
Het was een zinvolle avond. Een groot aantal zzp-ers had van de uitnodiging
gebruik gemaakt.
Buitenring
een afvaardiging van het bestuur zit in de werkgroep. Er wordt gekeken naar de
gevolgen tijdens de werkzaamheden maar er is ook aandacht voor de gevolgen als de
buitenring klaar is. Dit project is tevens gekoppeld aan het project herinrichting van
de markt. Ook hier zijn er plannen om de ondernemers in een bijeenkomst te
informeren.
MKB (leegstand)
een afvaardiging van het bestuur heeft diverse cessies meegemaakt
omtrent de inspanningen van gemeenten en provincie om de leegstand terug te
dringen.
Website
deze wordt aangepast en gemoderniseerd. De website moet meer uitstraling hebben.
Dat hoort bij de pr van de vereniging.
Samenwerking OGN/BBN
het is bij de leden bekend dat OGN en BBN al een aantal jaren
gezamenlijke activiteiten organiseren. Dit moet ook zo blijven. Er wordt gekeken op
welke andere terreinen ook nog samengewerkt kan worden. Hoe nauwer de
samenwerking hoe sterker we staan tegenover een gemeente. Daar tussendoor komt
ook nog een eventuele samenwerking aan de orde tussen de ondernemersverenigingen van Schinnen en Onderbanken. De eerste contacten zijn gelegd. Leden
zullen middels de nieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden.
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Mededelingen:
-De Aldi zal de locatie Markt gaan verlaten. Zij zullen zich aan de rand van Nuth gaan
vestigen.
Hoe een en ander zich op de Markt gaat ontwikkelen is nog onbekend.
-De Markt in Hulsberg ondergaat op korte termijn een gedaantewisseling.
-Vorig jaar hebben zich ondernemers rondom de Markt in Nuth bij elkaar gepakt en een
kleine kerstmarkt gehouden. Men probeert in 2017 soortgelijke afspraken te maken.
Programma 2017
- 3 oktober 2017 Excursie Buitenring Parkstad Limburg (BPL)
- 24 november 2017 Kerstborrel OGN/BBN
- 25 november De nieuwe kerstverlichting laten “branden”.
FINANCIEN
Verslag financiën 2016
Penningmeester E.Hennekens doet verslag van de inkomsten en uitgaven over het jaar
2016.
Geeft uitleg over enkele hoge uitgaves.
Geeft aan dat qua saldi bij de bank er een negatief resultaat is geboekt t.o.v. 2015.
Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de contributie die wij voor de eerste keer betalen aan
MKB-Limburg.
Begroting 2017
Tevens wordt de begroting over 2017 getoond
Contributie 2017
We zullen er rekening mee moeten houden dat we jaarlijks achteruit boeren. Een
contributieverhoging zal te zijner tijd niet te vermijden zijn.
Verslag kascontrolecommissie 2016
De kascommissie bestaat uit mevrouw M.Meertens en de heer I.Janssen. Mevrouw
M.Meertens doet verslag van de kascontrole. Zij hadden verder geen op- of aanmerkingen.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2017
De heer I.Janssen en de heer T.Smeets.
Vanuit de aanwezige leden worden er verder geen vragen meer gesteld.
WIJZIGINGEN BESTUUR
R.Moonen geeft in het kort de huidige de taken aan van de zittende bestuursleden.
R.Odekerken heeft te kennen gegeven te willen stoppen in het bestuur. R.Odekerken schetst
in het kort de voorgeschiedenis van OGN.
Het ontstaan van Stichting Nuth Promotion. Haar doelstellingen en activiteiten en onder
welke voorwaarden de stichting is opgegaan in OGN. Hij heeft jarenlang met plezier zijn
werkzaamheden verricht in de besturen van Stichting Nuth Promotion en daarna in OGN.
De vergadering bedankt R.Odekerken voor zijn jarenlange inzet. In de huidige tijd is een
bestuursfunctie bijna geen vrijwilligerswerk meer maar een deeltijdbaan.
Door het wegvallen van R.Odekerken is er een vacature. Het liefst zagen wij een
vertegenwoordiging in het bestuur van alle kerkdorpen. Maar het is moeilijk om
bestuursleden te krijgen.
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Inmiddels zijn een aantal leden benaderd en is een 2-tal bereid om toe te treden tot het
bestuur. Te weten: De heer H.van der Meijden en de heer N.Eurelings.
Met een hartelijk applaus worden de nieuwe bestuursleden begroet.
Inmiddels is het rond 21.15 en wordt kort pauze gehouden.
PRESENTATIE SEF VERGOOSSEN
Hij schetst in het kort zijn trainersloopbaan: van zijn eerste baan als trainer bij EHC
Hoensbroek naar FC VVV, MVV, RODA JC, KRC Genk, Al-Jazira, Naoya Grampus, PSV en
tenslotte als technisch adviseur bij Roda JC.
Hij benoemt ook enkele problemen die hij in zijn loopbaan is tegengekomen zoals:
taalproblemen trainer/spelers-trainer/bestuur en taalproblemen spelers onderling.
Hij schetst de werkwijze van de transfermarkt.
Hij bespreekt de invloed van sponsoren op staf en spelers.
Hij geeft zijn gevoelens als trainer over winnen en verliezen van een wedstrijd.
Rond half 10 maakt de voorzitter een eind aan het boeiende verhaal van Sef Vergoossen en
nodigt eenieder uit voor het nuttigen van een drankje en een hapje.
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