
Notulen 
       
Datum: 15-04-2013 
Tijd:  19.30 uur 
Locatie:  Den Eik 
 

 
Aanwezig: Deelnemers Bedrijvendag 
Afwezig:  
Notulist: Arthur 
 
 
1 Opening 

 
Frans opent vergadering en vraagt of iedereen er zin in heeft. Na de pauze een verhaal van 
Lou Snoek 
 
2 Presentatie 

 
Frans geeft een presentatie over 

1. De route: route ziet er goed 
2. Het ondernemersplein 

a. Op de folder die er nu is staat er twee keer nummer 8 op. Dit moet 
aangepast worden. Ruud stemt met Lawrence af. 

b. Adadies lijkt er ook niet goed op te staan. Deze zou een stand hebben naast 
Noot tuinwerken. Ruud bespreekt de wensen en past desnoods de tekening 
aan. 

c. Het huisnummer van Jeroen Peters klopt niet op de flyer huisnummer moet 
niet 6 zijn maar huisnummer 8 (actie Lawrence). Tevens een spatie tussen 
JPI Global.  

d. Het logo op de ROV site van JP Global Trading is niet het juiste logo. 
 

3. Blijvende herinnering: Frans geeft een toelichting op de blijvende herinnering. Het 
is iets dat de meeste mensen wel een apart idee vinden. Iedereen wordt gevraagd 
om dit geheim te houden, aangezien we degene die het verzonnen heeft het willen 
laten openen alsmede een prijs uit te reiken voor het beste idee. 
  

4. Publiciteit:  
a. De folder: laat iedereen nog een keer kijken naar de folder. Hieronder in 

ieder geval een aantal wijzigingen zoals die zijn aangegeven door de 
betreffende ondernemers 

i. 13 B-touch massagepraktijk  
ii. 14 Supermarkt Baltussen ipv Fa. C Baltussen 

iii. Monique Brouwers: Paterslaan 12, www.moniquebrouwers.nl (zie 
kaartje) 

http://www.moniquebrouwers.nl/


iv. 7 Daniek: Keizerstraat 60 eraf, alleen de Rips / Someren erop. 
v. 16 Keijsers met een s ipv een z 

vi. 1 Heijden: huisnummer 11 a ipv 11 
vii. Knijnenburg Autobedrijf ipv  Autobedrijf Knijnenburg 

viii. Beauty bij Bien (dit geldt ook voor de website) geen y 
ix. Fransen Gerrits Burgemeester Wijtvlietlaan 2 ipv Ripsestraat 1, logo 

klopt nog niet 
x. 8 Martens: Houtakker 2, 5761 DD, Bakel (niet Korhoenstraat) 

xi. 17 Kandelaars Tuin  telefoon 06-27110765 ipv 0493 nummer 
xii. Stemax klopt het logo nog niet. En naam is Stemaxx Keukens en 

interieur. Marcel stuurt door naar Ronald.  
xiii. Noot kan het woord tuinwerken eraf. Arnoud zorgt voor spoedig een 

aangepast logo, anders gaat het oude logo nog op de folder. 
b. Radio: Ronald Kanderlaars kent nog iemand bij de radio, waarvan hij denkt 

dat hij promotie kan maken voor de ondernemersdag. Graag doorgeven aan 
frans@ploegmakersgroep.nl.  

c. Frans laat de website zijn (is nu nog een demoversie). Deze gaat op korte 
termijn live. Nieuwtjes kunnen via 101 media worden aangeleverd. De 
demo versie van de www.demo-3101media.nl. Wijzigingen kunnen 
doorgegeven worden via 101 media. 

5. Opening 
a. 10:00 opening voorzitter 
b. 10:10 Burgemeester 
c. 10:20 ROV vlag/ toast 
d. 10:30 klaar staan op eigen locatie 

6. Hulptroepen 
a. Reclame wand opbouwen 07:30 uur  op 26 april 

i. Aanmelding marcel, arnoud, gerben komen helpen 
b. Routebordjes plaatsen  08:30 uur 31 mei 

i. Aanmelding Albert en Niels 
c. Hekken zetten en linten spannen 0800 of 13:00 uur  31 mei 

i. Erwin en Moniek (tijd samen nog afspreken) 
7. Afsluiting 

a. 19:00-22:00 bij gezamenlijke afsluiting (bedrijfshal Ploegmakers) 
b. 19:15-19:30 Woordje voorzitter 

8. De feestavond is op 27 juni. Definitieve opgave uiterlijk op 2 juni. 
 
Drank: 

- Afgelopen zaterdag is er gesproken met het bestuur of je drank moet schenken op 
de zondag. Je krijgt wellicht mensen die ergens heen gaan om gratis te drinken. Het 
bestuur van ROV geeft een advies om na te denken of geen alcohol niet het beste 
alternatief is. Fransen Gerrits heeft b.v. al besloten om geen alcohol te schenken. 

 
 

mailto:frans@ploegmakersgroep.nl
http://www.demo-3101media.nl/

