
Notulen ledenvergadering vrijdag 9 Juni 2017 
Ondernemersbelang De Mortel 

  
Datum: Vrijdag 9 Juni 2017 

Locatie: Cafe ’t Anker 

  
 
Aanwezig: Circa 22 personen. 
  
Afwezig met bericht: SNS bank (Jose), Rabobank (Hans v. Boxtel en Wilco Peters), De 
Kleyne, Jan Rooijakkers, Tom v.d. Elzen, Joachim Lucius, B & B De Pastorie. 
  
  
 

-        Opening 
Mieke opent de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal onze 2 sprekers van 
vanavond, Joan Minten van MKG en Arthur Boosten van ’t Project Kleinerf. 
  
 

-        Notulen vorige vergadering 
Deze waren niet verstuurd. Beginnersfoutje… zal niet meer gebeuren. 
 
Tevens maakt Mieke bekend dat we Miranda Hol bereid hebben gevonden om als 
bestuurslid toe te treden. Hier zijn wij zeer blij mee. 
  
 

-        Nieuwe leden 
Geen 
  
 

-        Presentatie spreker: Joan Minten van MKG 
Joan geeft aan de hand van beelden via de beamer, een mooie en zeer duidelijke speech 
over zijn bedrijf. Van zijn allereerste rit vanuit De Mortel in 1988 tot nu toe. Hij heeft een 
mooi en gezond bedrijf opgebouwd. Na afloop heeft hij voor elk aanwezig lid nog een mooi 
model van zijn vrachtwagen. Wij bedanken Joan op onze beurt met een mooi bierpakket. 
  
 

-        Presentatie spreker: Arthur Boosten van ’t Kleinerf Schoolproject 
Arthur legt door middel van voorbeelden uit wat de kinderen met dit project leren op school. 
Het is een erg leuk project met eindeloze mogelijkheden. Jeroen Gerrits legt nogmaals uit 
dat dit een sponsoring is en dat alles wat aangeschaft is, eigendom blijft van 
Ondernemersbelang De Mortel. 
  
 



-        Ondernemer van het jaar 
2 van onze leden zijn genomineerd om in aanmerking te komen als ondernemer van ’t jaar. 
Dit zijn Koen Siebers en Mark Bankers. Dit evenement is 1x per 4 jaar. Het komende jaar 
worden ze gevolgd en pas volgend jaar zal de winnaar bekend worden gemaakt. Dit is een 
samenwerking van Gemert-bakel en Laarbeek. Wij wensen beide ondernemers heel veel 
succes toe! 
  
 

-        Ondernemersfonds 
Josephine vertelt dat er in de gemeente Gemert-Bakel het plan is om een 
Ondernemersfonds op te richten. Wat dat inhoud probeert ze zo goed mogelijk uit te leggen. 
Er zal een extra ledenvergadering zijn op 21 Juni om 20:30 uur in de Sprank waar Maikel 
Gijzen, Martin Jacobs en Jos van den Biggelaar hun visie komen geven over het 
ondernemersfonds. Dit om duidelijkheid te scheppen en de leden een goede uitleg te 
kunnen geven. Naar aanleiding van deze avond kunnen de leden dan hun standpunt 
aangeven. 
  
 

-        Mededelingen 
Niets. 
  
  
 

-        Rondvraag 
Jan van Zweden geeft aan dat hij op 19 Augustus 25 jaar in de horeca zit, Op die dag zal er 
een feest zijn in ’t Anker. Hij rekent op ieders aanwezigheid. We bedanken Jan alvast voor 
deze mooie uitnodiging. 
  
Een compliment voor Mieke die deze vergadering goed heeft geleid. Chapeau!  
  
  
 
  
Notulist is Josephine van den Biggelaar. 
 


