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Aan de hand van mijn contacten, activiteiten en gebeurtenissen houd 

ik je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en geef ik je mijn 

overwegingen. Ik neem mij voor dit met enige regelmaat te doen. 

Een soort trektocht. Je kunt elke blog teruglezen op onze site 

www.ov-gemini.nl. 

Wil je reageren op deze blog? Graag! a.geerts1@me.com 

 

 

Stap jij in het bestuur? Of laat je dat aan anderen over? 

Jac van Stratum stopt als bestuurslid. Jarenlang heeft hij zijn energie gegeven aan Gemini. Tijd voor 

anderen om het stokje over te nemen. Enkele weken geleden hebben we met een groepje bij elkaar 

gezeten om de ambitie van Gemini nog eens kritisch te bekijken. Daaruit komt naar voren dat 

Gemini op twee punten meer gas mag geven. 

 

 

Ten eerste het Jaarprogramma kan beter, als het gaat om het halen 

van de doelen van Gemini: Belangenbehartiging, netwerk uitbouwen, 

kennis delen en opdoen en natuurlijk zorgen voor een goede 

onderlinge sfeer. 

 

En als tweede is Communicatie een essentieel smeermiddel. Echter 

dat is niet altijd de eerste prioriteit geweest binnen Gemini. 

Iets groeit als het aandacht krijgt. Daarom zijn we op zoek naar twee 

nieuwe bestuursleden. Een die het leuk vindt om het Jaarprogramma 

in portefeuille te hebben en een die zich gaat inzetten voor een 

verbeterslag in de communicatie. 

Mag ik jou uitdagen? En denk niet ‘dat kan ik niet’. Met voldoende 
energie en gezond boerenverstand lukt nagenoeg alles. 

 

 

 

De nieuwjaarsbijeenkomst was een succes daarmee moeten we doorgaan!  

Op woensdag 16 januari hebben we in Centrum Hofdael (het ‘Dorpshuis van Geldrop’) de 
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Ondernemend Geldrop-Mierlo en Gemini hebben deze samen 

georganiseerd. Als je er was hoop ik dat je het een mooie en gezellige avond vond. Kon je er niet 

bij zijn, kan ik zeggen dat je wat hebt gemist. 

De avond bracht de ondernemers van Gemini (Business to business) en Ondernemend Geldrop -

Mierlo (veelal MKB, winkeliers en horeca) bij elkaar. Goed voor flink wat gespreksstof! Door ook 

een aantal mensen waar we vaak mee te maken hebben (Gemeente,  Brainport etc.) uit te 

nodigen konden de nodige verbindingen worden gelegd. En vanwege het hoge ‘ons kent ons’ -

gehalte viel over de sfeer niet te klagen. 

Hoogtepunt was de verkiezing Ondernemer van het Jaar. In twee categorieën dit jaar, want het MKB 

laat zich moeilijk vergelijken met het grootbedrijf. Chapeau voor de jury die de moeilijke keuzes 

heeft gemaakt en tot twee mooie winnaars zijn gekomen: Andritz Feed & Biofuel en The 

Inkglourious Basterds. Ik hoop dat we de twee ondernemers hiermee een mooi platform bieden om 

hun bekendheid verder uit te bouwen. 

Ik vind dat deze nieuwjaarsbijeenkomst geslaagd was  en volgend jaar zeker weer op de agenda moet 

staan. Eens? En als je suggesties hebt, horen we dat graag. 

 

http://www.ov-gemini.nl/
mailto:a.geerts1@me.com


  

 

 

Nieuwe leden 

Afgelopen weken heb ik enkele ondernemers gesproken die lid zijn geworden van Gemini. Dat is 

mooi. Binnenkort stellen we hen voor op onze site. Hoe meer leden, hoe beter Gemini op kan 

komen voor de belangen van onze bedrijven. Als jij iemand weet die ook wel lid wil worden spreek 

hem of haar dan even aan. En als de interesse er is, laat het me maar weten dan ga ik even langs.  

 

Adri Geerts 
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