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Social Media

Geert-Jan Spijkers, Like2Drive

Geert-Jan Spijkers van rijschool Like2drive. 

Getrouwd met Mariëlle en vader van drie 

lieve meiden. Na twintig jaar chauffeuren, 

waarvan de laatste vijf als zzp’er ben ik via 

via terecht gekomen in de rijschoolwereld. 

En in die wereld gaat er heel veel via via, 

denk aan mond-tot-mondreclame. Maar 

ook tips & trucs en ervaringen worden ge-

deeld. Alleen gebeurt dit naar mijn idee 

nog veel te weinig. 

Mede via Frank Mutsaarts kwam ik bij OVO 

terecht waar ik kan leren en delen. Via OVO 

wil ik proberen andere Oirschotse rijscho-

len enthousiast te maken om samenwer-

kingsverbanden te creëren, om zodoende 

kwaliteit en een gezond werkklimaat te 

bewerkstelligen.

Stefan van Kollenburg, FlinQ ontwerp

Sinds tien jaar run ik FlinQ ontwerp, een 

mediabureau dat het verhaal van de klant 

vertelt middels creatieve vormgeving. Dit 

doe ik in een persoonlijke en adviserende 

rol. Samen met de klant wordt het juiste 

medium bepaald om een doel te bereiken: 

van huisstijl of brochure tot website of be-

lettering. 

Samenwerken en elkaar iets gunnen zijn 

veel gehoorde kreten binnen zakelijk Oir-

schot. In Oirschot hebben we een fan-

tastisch dynamisch bedrijfsleven dat met 

elkaar in contact moet staan om dit te 

bereiken. OVO weet hier op een creatieve 

en enthousiaste manier op in te spelen. En 

daarom ben ik daarbij aangesloten.

Hans van de Schoot, HANS visievormgever 

Op 1 januari 2015 ben ik gestart met mijn 

nieuwe bedrijf HANS visievormgever, op de 

creatieve locatie Moorland 4. Daarvóór heb 

ik na 35 jaar afscheid genomen als directeur-

eigenaar van Studio Schoot.  

HANS hecht sterk aan samenwerking en een 

loyaal lokaal netwerk. Ik ben al jaren lid van 

diverse lokale organisaties en voel me sterk 

verbonden met Oirschot, de inwoners en 

de ondernemers. Zo was ik in het verleden 

voorzitter van de laatste succesvolle editie 

van Bedrijvig Oirschot. Daarnaast kon ik, met 

een enthousiaste groep vrijwilligers, een 

mooie bijdrage leveren aan de oprichting 

van Land van Oirschot. Momenteel zijn we 

met een team vrijwilligers op initiatief van 

Rabobank en i.s.m. de gemeente aan de slag 

om oplossingen te bedenken voor de identi-

teit van Oirschot, leegstandsituatie etc. 

 Twitter

Twitter mee met Ondernemers Vereni-

ging Oirschot. Laat je stem gelden.

www.twitter.com/OVOirschot

 Facebook

Facebook is voor iedereen toegankelijk. 

Het voordeel is dat wanneer je lid bent 

wij jouw belangrijke berichten kunnen 

delen. Dus laat het ons weten wanneer je 

iets belangrijks te melden hebt!

www.facebook.com/ovoirschot

 Linkedin

Linkedin is een besloten groep uitslui-

tend voor leden. Ben je OVO-lid maar 

nog niet aangesloten bij onze Linkedin-

groep, bezoek dan snel de onderstaande 

pagina. Of zoek ons gewoon even via de 

zoekfunctie.

www.linkedin.com/groups/Ondernemers-

Vereniging-Oirschot-3779214

SAMENwerking 
“Iedere dag begeven we ons in onze woningen, kantoren of andere werkplek en door 

de gebouwde omgeving. Architectuur is dan ook overal om ons heen. Het is bijzonder 

te mogen bijdragen aan die omgeving en deze mee te mogen vormgeven. Het geeft 

bovenal voldoening wanneer we iets kunnen creëren waarbij de gebruiker zich goed 

voelt. Vormgeven vergt dan ook een intensief overleg met de gebruiker. Laat dat nu 

juist iets zijn waarbij wij ons goed voelen en dat we ook graag doen. 

Onze samenleving wijzigt en ontwikkelt zich voortdurend. Er is dus constant werk in 

uitvoering, van kleine verbouwing, restauratie, utiliteit tot woningbouwproject en 

particuliere woningen. We werken steeds duurzamer met innovatieve technieken, 

ook dat maakt het werk als architect boeiend. 

In Oirschot zijn veel bedrijven gevestigd. Samenwerking klinkt goed als we elkaar 

weten te vinden. Zichtbaar zijn voor elkaar. Met lokale ondernemers onze krachten 

bundelen en een sterke ondernemerseenheid vormen. OVO brengt mensen met ken-

nis en expertise op allerlei gebieden bij elkaar. Om van elkaar, te leren maar ook om 

contact met elkaar te leggen. Goede ideeën ontstaan vaak op de achterkant van een 

bierviltje.” 

Team André van de Ven Architecten

“Wij geven graag de pen door aan  

Tim van de Wal van BPG van de Wal”

in de         pen

“Goede ideeën ontstaan 
vaak op de achterkant  

van een bierviltje”

OVO-voorzitter Bas Spanjers 
wil van versnippering af

Sinds de algemene ledenvergadering van 21 april 2015 is het 

bestuur van OVO weer op volle sterkte. Het bestuur bestaat 

nu uit Bas Spanjers (voorzitter), Michael van Susteren (vice-

voorzitter), Sandy van Rossum (secretaris), Mark van der Laan 

(penningmeester), Frank Mutsaarts en Jeroen Quinten. Het be-

stuur wordt verder geadviseerd door: JanCees van Beers, Nicky 

Faasen, Nadieh van Noort en Rick Rutten. Graddy Mencke zorgt 

voor administratieve ondersteuning.

Met deze nieuwe samenstelling heeft het bestuur een flinke ver-

jonging ondergaan. Dat is ook nodig, want er staat een nieuwe ge-

neratie ondernemers klaar en het ondernemersvak maakt in rap 

tempo een flinke verandering door, denk aan digitalisering en de 

24-uurseconomie. 

Hamer overnemen
Toen Hans de Valk begin dit jaar aan Bas Spanjers vroeg of hij de 

voorzittershamer van hem over wilde nemen, had Bas daar nog 

geen seconde over nagedacht. Hij besloot er toch voor 100% voor 

te gaan op voorwaarde dat hij een club van enthousiaste mensen 

om zich heen had. Mensen met handjes. Bas Spanjers vertelt: “We 

hebben flink gelobbyd en zo ontstond dit enthousiaste bestuur, 

ondersteund door de vier adviseurs. Voor mij is het de eerste keer 

dat ik een voorzittersfunctie bekleed. Dat zie ik echter niet als 

een probleem; ik kan er alleen van leren en mezelf ontwikkelen. 

Ik merk dat er veel energie in het bestuur hangt en de sfeer is heel 

open! Ieder bestuurslid heeft zijn eigen commissies en daardoor 

kun je in een bestuursvergadering snel knopen doorhakken. Dat 

vind ik een prettige structuur.”
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In de agenda!
Borrel & Brains
Vrijdag 11 september 2015, van 17.00 tot 19.00 uur

Sociaal Cultureel Centrum De Enck, Oirschot

Borrel & Brains
In het kader van de samenwerking presenteren wij samen 

met Centrummanagement, Gemeente Oirschot, Recreatie 

Oirschot de Beersen, Vereniging van Vastgoed Eigenaren, 

Oirschot Verbindt, Agro Platform Oirschot en Oirschot In-

dustrieel Contact: “Borrel & Brains”.

Deze luchtige netwerkborrel zal een aantal vrijdagen in het 

jaar worden georganiseerd. De eerste Borrel & Brains van dit 

jaar vindt plaats op vrijdag 11 september van 17.00 uur tot 

19.00 uur in De Enck. De tweede Borrel & Brains vindt plaats 

op 6 november van 17.00 uur tot 19.00 uur in De Beurs.

Wat kun je verwachten?
Een laagdrempelige borrel waarbij verschillende ondernemers 

elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje en 

een drankje. Wordt er invulling aan de Borrel & Brains avon-

den gegeven? Jazeker! Alleen niet al te veel aangezien we het 

luchtig en laagdrempelig willen houden. Bij de eerste Borrel & 

Brains willen we starten met een kennismakingactiviteit en in 

de tweede wordt de heer Marco Hoogerland als spreker door 

het MKB beschikbaar gesteld voor een korte presentatie over 

“de ideale teamsamenstelling“.

Wij zorgen voor de Borrel, jij voor de Brains.

We zien je graag op 11 september.

De organisatie,

Borrel & Brains

(Groep) Ondernemers Vereniging Oirschot
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Vuist maken
Bas Spanjers: “We staan op dit moment voor belangrijke uitdagin-

gen, maar met vijftien (!) verschillende ondernemersverenigingen 

en stakeholderorganisaties zijn we veel te versnipperd om een 

vuist te maken of dingen voor elkaar te krijgen voor het Oirschotse 

ondernemersklimaat. Dus moeten we dat op een hoger plan trek-

ken. Samenwerking is echt nodig. Dan kun je bijvoorbeeld werken 

aan een gezamenlijke profilering richting Brainport, versterking 

van Oirschot als winkelgebied en betere busverbindingen.” 

In gesprek 
“Om die samenwerking op de rit te krijgen, hebben we voor de zo-

mer een mail naar alle ondernemersverenigingen in de gemeente 

gestuurd, waarin we ons als nieuw OVO-bestuur voorstellen en 

waarin we drie kernvragen stellen over samenwerking. Vervol-

gens gaan we met die organisaties in gesprek: waar is iedereen 

mee bezig en welke quick wins zijn er. We hopen de gesprekken 

voor het eind van dit jaar afgerond te hebben. Daarna presente-

ren we de conclusies in een actieplan. Al met al zal het een druk 

najaar worden, maar met dit enthousiaste bestuur heb ik daar alle 

vertrouwen in!”

Winkelleegstand Oirschot

  in % Winkelleegstand centrum Oirschot

  in % Winkelleegstand Nederland gemiddeld

Als ik wethouder van
Oirschot was … 
Ik weet dat ik me op glad ijs begeef, maar mijn mening geven 

over hoe het nu gaat, vind ik een uitdaging. Als je wat roept, 

loop je het risico dat je een keer gevraagd wordt om zelf het 

stokje aan te nemen, maar dat ben ik dus niet van plan. Als on-

dernemer kun je het nooit goed doen voor de gehele gemeen-

schap en daardoor kan dit een onderneming schaden als je je 

nek uitsteekt. Ik stem altijd trouw en daarom denk ik dat ik ook 

rustig mijn mening mag geven. 

Ik weet dat het bijhouden van het huishoudboekje van de gemeen-

te lastig is. Iedereen tevreden houden is dus een utopie. Toch denk 

ik dat de gemeente (college, raad en ambtenaren) op dit moment 

te veel kijkt naar de provincie, Eindhoven, regio en overal waar 

een wit voetje te halen valt. Dit kost de inwoner van Oirschot te 

veel geld en worden rare besluiten genomen.  

Iets wat ik zou willen verbeteren is sneller duidelijkheid creëren 

voor de inwoners van Oirschot. Geen ellenlange dure onderzoe-

ken maar zakelijk alles bekijken en dit met bekwaam personeel 

zelf snel uitzoeken. Ik zeg bekwaam personeel omdat ik denk dat 

je dan in eigen huis sneller kunt schakelen en geen dure onder-

zoekbureaus hoeft in te huren waarvan ik weet dat die soms zelfs 

gestuurd worden om een bepaalde uitslag op papier te zetten. Dit 

durf ik te beweren omdat ik hier zelf als vrijwilliger ervaring mee 

heb. Nu duurt het veelal te lang voordat er duidelijkheid is voor 

degene die een vraag neerlegt bij de gemeente. Een ‘nee’ kan ook 

een antwoord zijn, maar daar moet een vragensteller geen maan-

den op hoeven wachten en gewoon een onderbouwd antwoord 

op krijgen. Een gemeente is een grote onderneming waar kleine 

en grote beslissingen genomen moeten worden. Het kan best zijn 

dat een beslissing nemen langer duurt, maar geef dit dan direct 

aan en doe niet aan pappen en nathouden.

Verslaglegging van besprekingen laat ook nogal eens te wensen 

over. En als er dan door de gesprekspartner van de gemeente een 

verslag gemaakt is, heb ik nog nooit meegemaakt dat hiermee ak-

koord gegaan wordt. Het moet altijd verdraaid worden naar een 

mening van de gemeente die meestal zo niet uitgesproken is. Op 

deze manier beginnen vervolggesprekken er dikwijls al mee dat 

gesprekspartners niet op dezelfde golflengte zitten.

Ik denk een drietal verbeterpunten met een mooie uitdaging als 

wethouder van Oirschot.

Willem van der Vleuten, FairSports

Brancheoverzicht 
leden OVO
De leden van OVO komen uit:

  zakelijke en persoonlijke dienstverlening (39%)

  detailhandel, groothandel en ambachten (31%)

  horeca, recreatie en catering (14%)

  bouwnijverheid (10%)

  overige branches (6%)

Geslaagd zomerevent
bij Bavaria
Op donderdag 18 juni 2015 vond het jaarlijkse Zomerevent van 

OVO plaats. Dit jaar werd het zomerevent samen met het Cen-

trummanagement georganiseerd. Bestemming: de Bavaria 

Brouwerij in Lieshout. 

Om 18.00 uur was het verzamelen op de Markt, waar de bus zou 

komen die ons naar Lieshout zou brengen en weer ophalen. Een-

maal aangekomen in Lieshout was het eerst tijd voor een hapje en 

een drankje in het Bavariacafé, zodat iedereen even kon settelen. 

En zoals gebruikelijk met het zomerevent mag lekker eten niet 

ontbreken, dus ook deze keer niet! 

Nadat iedereen een goede bodem had voor de rondleiding van 

circa 1½ uur konden we met de tour beginnen. De brouwerij ligt 

weliswaar om de hoek van het café, maar wij mochten toch met 

het treintje mee dat ons naar het startpunt bracht. Leuk om het 

proces van bierbrouwen eens van dichtbij te kunnen zien én te 

kunnen proeven van alle ingrediënten die in een biertje gaan. 

Wij kunnen in ieder geval terugkijken op een zeer geslaagde 

avond. En wat is het leuk om, naast deze leerzame tour door de 

brouwerij, eens op een andere manier kennis te maken met me-

deondernemers uit Oirschot!

Graag bedanken we alle aanwezigen en de organisatoren van 

deze geslaagde avond: Hans Markus van Centrummanagement 

Oirschot en Frank Mutsaarts en Sandy van Rossum van OVO. En 

niet te vergeten, de enthousiaste gidsen van Bavaria die het pro-

ductieproces van bierbrouwen op een inspirerende manier wis-

ten te brengen. 

Wat vind jij ?

Vul de poll in, praat met ons mee en deel 
je ervaringen op onze website.

www.ovo-oirschot.nl/blog/wat-vind-jij

Week van de Ondernemer 
23 en 24 september Eindhoven 
De Week van de Ondernemer 2015 staat in het teken van 

het ‘futureproof ondernemen’. 

Meer informatie: www.weekvandeondernemer.nl 

Vraag: “Gebruik 
jij WhatsApp in 
de communicatie 
naar je klanten?“
Je klanten alleen via de telefoon en mail benaderen 

wordt ouderwets. En via twitter raakt een bericht al 

snel ondergesneeuwd. Met WhatsApp heb je meer 

mogelijkheden. Zo kun je je klanten persoonlijk op weg 

helpen en overtuigen met afbeeldingen, filmpjes en 

geluidsopnames. Doe jij aan ‘appcare’? Zo ja, hoe?

Deel je ervaringen en tips op 

www.ovo-oirschot.nl/blog/wat-vind-jij

V.l.n.r.: Mark van der Laan, Sandy van Rossum, Michael van Susteren, Nicky Faasen, Bas Spanjers, Graddy Mencke, Rick Rutten, Jeroen Quinten, 

Nadieh van Noort, JanCees van Beers en Frank Mutsaarts.

39%

31%

14%

10%

6%

Bron: Rabobank Het Groene Woud Zuid
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Winkelleegstand Oirschot

  in % Winkelleegstand centrum Oirschot

  in % Winkelleegstand Nederland gemiddeld

Als ik wethouder van
Oirschot was … 
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stokje aan te nemen, maar dat ben ik dus niet van plan. Als on-
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voor de inwoners van Oirschot. Geen ellenlange dure onderzoe-

ken maar zakelijk alles bekijken en dit met bekwaam personeel 

zelf snel uitzoeken. Ik zeg bekwaam personeel omdat ik denk dat 

je dan in eigen huis sneller kunt schakelen en geen dure onder-

zoekbureaus hoeft in te huren waarvan ik weet dat die soms zelfs 

gestuurd worden om een bepaalde uitslag op papier te zetten. Dit 

durf ik te beweren omdat ik hier zelf als vrijwilliger ervaring mee 

heb. Nu duurt het veelal te lang voordat er duidelijkheid is voor 
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een antwoord zijn, maar daar moet een vragensteller geen maan-
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Willem van der Vleuten, FairSports

Brancheoverzicht 
leden OVO
De leden van OVO komen uit:

  zakelijke en persoonlijke dienstverlening (39%)

  detailhandel, groothandel en ambachten (31%)

  horeca, recreatie en catering (14%)

  bouwnijverheid (10%)

  overige branches (6%)

Geslaagd zomerevent
bij Bavaria
Op donderdag 18 juni 2015 vond het jaarlijkse Zomerevent van 

OVO plaats. Dit jaar werd het zomerevent samen met het Cen-

trummanagement georganiseerd. Bestemming: de Bavaria 

Brouwerij in Lieshout. 

Om 18.00 uur was het verzamelen op de Markt, waar de bus zou 

komen die ons naar Lieshout zou brengen en weer ophalen. Een-

maal aangekomen in Lieshout was het eerst tijd voor een hapje en 

een drankje in het Bavariacafé, zodat iedereen even kon settelen. 

En zoals gebruikelijk met het zomerevent mag lekker eten niet 

ontbreken, dus ook deze keer niet! 
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Graag bedanken we alle aanwezigen en de organisatoren van 
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Oirschot en Frank Mutsaarts en Sandy van Rossum van OVO. En 

niet te vergeten, de enthousiaste gidsen van Bavaria die het pro-

ductieproces van bierbrouwen op een inspirerende manier wis-

ten te brengen. 

Wat vind jij ?

Vul de poll in, praat met ons mee en deel 
je ervaringen op onze website.

www.ovo-oirschot.nl/blog/wat-vind-jij

Week van de Ondernemer 
23 en 24 september Eindhoven 
De Week van de Ondernemer 2015 staat in het teken van 

het ‘futureproof ondernemen’. 

Meer informatie: www.weekvandeondernemer.nl 

Vraag: “Gebruik 
jij WhatsApp in 
de communicatie 
naar je klanten?“
Je klanten alleen via de telefoon en mail benaderen 

wordt ouderwets. En via twitter raakt een bericht al 

snel ondergesneeuwd. Met WhatsApp heb je meer 

mogelijkheden. Zo kun je je klanten persoonlijk op weg 

helpen en overtuigen met afbeeldingen, filmpjes en 

geluidsopnames. Doe jij aan ‘appcare’? Zo ja, hoe?

Deel je ervaringen en tips op 

www.ovo-oirschot.nl/blog/wat-vind-jij

V.l.n.r.: Mark van der Laan, Sandy van Rossum, Michael van Susteren, Nicky Faasen, Bas Spanjers, Graddy Mencke, Rick Rutten, Jeroen Quinten, 

Nadieh van Noort, JanCees van Beers en Frank Mutsaarts.

39%

31%

14%

10%

6%

Bron: Rabobank Het Groene Woud Zuid
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Geert-Jan Spijkers, Like2Drive

Geert-Jan Spijkers van rijschool Like2drive. 

Getrouwd met Mariëlle en vader van drie 

lieve meiden. Na twintig jaar chauffeuren, 

waarvan de laatste vijf als zzp’er ben ik via 

via terecht gekomen in de rijschoolwereld. 

En in die wereld gaat er heel veel via via, 

denk aan mond-tot-mondreclame. Maar 

ook tips & trucs en ervaringen worden ge-

deeld. Alleen gebeurt dit naar mijn idee 

nog veel te weinig. 

Mede via Frank Mutsaarts kwam ik bij OVO 

terecht waar ik kan leren en delen. Via OVO 

wil ik proberen andere Oirschotse rijscho-

len enthousiast te maken om samenwer-

kingsverbanden te creëren, om zodoende 

kwaliteit en een gezond werkklimaat te 

bewerkstelligen.

Stefan van Kollenburg, FlinQ ontwerp

Sinds tien jaar run ik FlinQ ontwerp, een 

mediabureau dat het verhaal van de klant 

vertelt middels creatieve vormgeving. Dit 

doe ik in een persoonlijke en adviserende 

rol. Samen met de klant wordt het juiste 

medium bepaald om een doel te bereiken: 

van huisstijl of brochure tot website of be-

lettering. 

Samenwerken en elkaar iets gunnen zijn 

veel gehoorde kreten binnen zakelijk Oir-

schot. In Oirschot hebben we een fan-

tastisch dynamisch bedrijfsleven dat met 

elkaar in contact moet staan om dit te 

bereiken. OVO weet hier op een creatieve 

en enthousiaste manier op in te spelen. En 

daarom ben ik daarbij aangesloten.

Hans van de Schoot, HANS visievormgever 

Op 1 januari 2015 ben ik gestart met mijn 

nieuwe bedrijf HANS visievormgever, op de 

creatieve locatie Moorland 4. Daarvóór heb 

ik na 35 jaar afscheid genomen als directeur-

eigenaar van Studio Schoot.  

HANS hecht sterk aan samenwerking en een 

loyaal lokaal netwerk. Ik ben al jaren lid van 

diverse lokale organisaties en voel me sterk 

verbonden met Oirschot, de inwoners en 

de ondernemers. Zo was ik in het verleden 

voorzitter van de laatste succesvolle editie 

van Bedrijvig Oirschot. Daarnaast kon ik, met 

een enthousiaste groep vrijwilligers, een 

mooie bijdrage leveren aan de oprichting 

van Land van Oirschot. Momenteel zijn we 

met een team vrijwilligers op initiatief van 

Rabobank en i.s.m. de gemeente aan de slag 

om oplossingen te bedenken voor de identi-

teit van Oirschot, leegstandsituatie etc. 

 Twitter

Twitter mee met Ondernemers Vereni-

ging Oirschot. Laat je stem gelden.

www.twitter.com/OVOirschot

 Facebook

Facebook is voor iedereen toegankelijk. 

Het voordeel is dat wanneer je lid bent 

wij jouw belangrijke berichten kunnen 

delen. Dus laat het ons weten wanneer je 

iets belangrijks te melden hebt!

www.facebook.com/ovoirschot

 Linkedin

Linkedin is een besloten groep uitslui-

tend voor leden. Ben je OVO-lid maar 

nog niet aangesloten bij onze Linkedin-

groep, bezoek dan snel de onderstaande 

pagina. Of zoek ons gewoon even via de 

zoekfunctie.

www.linkedin.com/groups/Ondernemers-

Vereniging-Oirschot-3779214

SAMENwerking 
“Iedere dag begeven we ons in onze woningen, kantoren of andere werkplek en door 

de gebouwde omgeving. Architectuur is dan ook overal om ons heen. Het is bijzonder 

te mogen bijdragen aan die omgeving en deze mee te mogen vormgeven. Het geeft 

bovenal voldoening wanneer we iets kunnen creëren waarbij de gebruiker zich goed 

voelt. Vormgeven vergt dan ook een intensief overleg met de gebruiker. Laat dat nu 

juist iets zijn waarbij wij ons goed voelen en dat we ook graag doen. 

Onze samenleving wijzigt en ontwikkelt zich voortdurend. Er is dus constant werk in 

uitvoering, van kleine verbouwing, restauratie, utiliteit tot woningbouwproject en 

particuliere woningen. We werken steeds duurzamer met innovatieve technieken, 

ook dat maakt het werk als architect boeiend. 

In Oirschot zijn veel bedrijven gevestigd. Samenwerking klinkt goed als we elkaar 

weten te vinden. Zichtbaar zijn voor elkaar. Met lokale ondernemers onze krachten 

bundelen en een sterke ondernemerseenheid vormen. OVO brengt mensen met ken-

nis en expertise op allerlei gebieden bij elkaar. Om van elkaar, te leren maar ook om 

contact met elkaar te leggen. Goede ideeën ontstaan vaak op de achterkant van een 

bierviltje.” 

Team André van de Ven Architecten

“Wij geven graag de pen door aan  

Tim van de Wal van BPG van de Wal”

in de         pen

“Goede ideeën ontstaan 
vaak op de achterkant  

van een bierviltje”

OVO-voorzitter Bas Spanjers 
wil van versnippering af

Sinds de algemene ledenvergadering van 21 april 2015 is het 

bestuur van OVO weer op volle sterkte. Het bestuur bestaat 

nu uit Bas Spanjers (voorzitter), Michael van Susteren (vice-

voorzitter), Sandy van Rossum (secretaris), Mark van der Laan 

(penningmeester), Frank Mutsaarts en Jeroen Quinten. Het be-

stuur wordt verder geadviseerd door: JanCees van Beers, Nicky 

Faasen, Nadieh van Noort en Rick Rutten. Graddy Mencke zorgt 

voor administratieve ondersteuning.

Met deze nieuwe samenstelling heeft het bestuur een flinke ver-

jonging ondergaan. Dat is ook nodig, want er staat een nieuwe ge-

neratie ondernemers klaar en het ondernemersvak maakt in rap 

tempo een flinke verandering door, denk aan digitalisering en de 

24-uurseconomie. 

Hamer overnemen
Toen Hans de Valk begin dit jaar aan Bas Spanjers vroeg of hij de 

voorzittershamer van hem over wilde nemen, had Bas daar nog 

geen seconde over nagedacht. Hij besloot er toch voor 100% voor 

te gaan op voorwaarde dat hij een club van enthousiaste mensen 

om zich heen had. Mensen met handjes. Bas Spanjers vertelt: “We 

hebben flink gelobbyd en zo ontstond dit enthousiaste bestuur, 

ondersteund door de vier adviseurs. Voor mij is het de eerste keer 

dat ik een voorzittersfunctie bekleed. Dat zie ik echter niet als 

een probleem; ik kan er alleen van leren en mezelf ontwikkelen. 

Ik merk dat er veel energie in het bestuur hangt en de sfeer is heel 

open! Ieder bestuurslid heeft zijn eigen commissies en daardoor 

kun je in een bestuursvergadering snel knopen doorhakken. Dat 

vind ik een prettige structuur.”

Vervolg op pagina 2

In de agenda!
Borrel & Brains
Vrijdag 11 september 2015, van 17.00 tot 19.00 uur

Sociaal Cultureel Centrum De Enck, Oirschot

Borrel & Brains
In het kader van de samenwerking presenteren wij samen 

met Centrummanagement, Gemeente Oirschot, Recreatie 

Oirschot de Beersen, Vereniging van Vastgoed Eigenaren, 

Oirschot Verbindt, Agro Platform Oirschot en Oirschot In-

dustrieel Contact: “Borrel & Brains”.

Deze luchtige netwerkborrel zal een aantal vrijdagen in het 

jaar worden georganiseerd. De eerste Borrel & Brains van dit 

jaar vindt plaats op vrijdag 11 september van 17.00 uur tot 

19.00 uur in De Enck. De tweede Borrel & Brains vindt plaats 

op 6 november van 17.00 uur tot 19.00 uur in De Beurs.

Wat kun je verwachten?
Een laagdrempelige borrel waarbij verschillende ondernemers 

elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje en 

een drankje. Wordt er invulling aan de Borrel & Brains avon-

den gegeven? Jazeker! Alleen niet al te veel aangezien we het 

luchtig en laagdrempelig willen houden. Bij de eerste Borrel & 

Brains willen we starten met een kennismakingactiviteit en in 

de tweede wordt de heer Marco Hoogerland als spreker door 

het MKB beschikbaar gesteld voor een korte presentatie over 

“de ideale teamsamenstelling“.

Wij zorgen voor de Borrel, jij voor de Brains.

We zien je graag op 11 september.

De organisatie,

Borrel & Brains

(Groep) Ondernemers Vereniging Oirschot
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elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje en 

een drankje. Wordt er invulling aan de Borrel & Brains avon-

den gegeven? Jazeker! Alleen niet al te veel aangezien we het 

luchtig en laagdrempelig willen houden. Bij de eerste Borrel & 

Brains willen we starten met een kennismakingactiviteit en in 

de tweede wordt de heer Marco Hoogerland als spreker door 

het MKB beschikbaar gesteld voor een korte presentatie over 

“de ideale teamsamenstelling“.

Wij zorgen voor de Borrel, jij voor de Brains.

We zien je graag op 11 september.

De organisatie,

Borrel & Brains

(Groep) Ondernemers Vereniging Oirschot


