Algemene Vergadering Gemini en Tour d’Horizon d.d. 29 november 2018
______________________________________________________________________
Kennismakingen
De Algemene Vergadering van afgelopen 29 november was voor wat betreft het formele deel
een vlotte. Het was een mooie gelegenheid voor de nadere introductie van Veronique van der
Zee. Zij is de nieuwe Bedrijvencontactfunctionaris van Gemeente Geldrop-Mierlo. Wat ons
betreft de ambassadeur voor de ondernemers binnen de gemeentelijke organisatie. Wij
wensten haar veel succes en spraken de hoop uit dat ze voor onze leden de deur goed open
weet te houden bij de gemeente.
Ook vrij nieuw, en dus goed om meer achtergrond van te weten is Maurice Manders. Hij is sinds
deze zomer onze professionele secretaris in het bestuur. Met hem hebben we een flinke link
met VNO/NCW, de werkgeversvereniging zowel regionaal als landelijk. Ook Maurice heeft zich
nader voorgesteld.
Afscheid
De ALV was voor Jac van Stratum het uitgelezen moment om te vertellen dat hij zijn bestuursrol
gaat neerleggen. Jammer, maar we mogen hier alle respect voor hebben. Jac heeft namelijk
vele jaren zeer toegewijd in het bestuur gewerkt. De laatste jaren zelfs als voorzitter. Met zijn
vertrek betekent dit wel dat we behoefte hebben aan nieuw bloed! Goede suggesties bij d e
secretaris of de voorzitter zijn welkom.
Projecten
Twee lopende projecten werden kort toegelicht. Het zonnepanelenproject in samenwerking
met Eigenenergie.Net en het werkgelegenheids-initiatief van Darraq. Beide zeer relevant voor
uw onderneming. En zeer aan te bevelen om hier actief in te participeren. Zowel duurzaamheid
als het vinden en behouden van goed personeel zijn topprioriteiten.
Formele deel
In een ALV hoort ook besluitvorming thuis. Dit keer over de begroting voor 2019 en het
raamwerk van de ledenactiviteiten voor komend jaar. Beiden met een kanttekening. Je zou ze
‘beleidsarm’ kunnen noemen. Dit omdat we als bestuur aangevuld met enkele positief kritische
mensen nog eens goed gaan zitten voor de doelstellingen van Gemini. Mogelijk leidt dit t ot
aanpassingen. Als dat zo is, komen we daar natuurlijk op terug.
Tour d’Horizon
Het mooiste en meest gewaardeerde onderdeel in het jaarprogramma is en blijft de inmiddels
traditionele Tour d’Horizon.
Elke ondernemer vertelt over de gang van zaken in zijn onderneming. Wat ging goed afgelopen
jaar, maar ook waar de uitdagingen liggen, of wat er ronduit mis ging! Ook een vooruitblik met
(markt) verwachtingen gaf een mooie inkijk in het reilen en zeilen van onze leden. En dit alles in
vertrouwelijkheid. Geen pen en papier op tafel. Zeer inspirerend.
Komende tijd
In januari is alweer de volgende mooie Gemini activiteit. De Nieuwjaarsbijeenkomst op 16
januari met verkiezing van de Ondernemers van het Jaar. Dit jaar in twee categorieën:
Grootbedrijf en MKB.
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