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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! voorzitter@ov-gemini.nl  of 

gemini@vnoncwbrabantzeeland.nl 

 

Het zit er bijna op 

De Kerstdagen komen er aan, snel gevolgd door de jaarwisseling. Dan zit het jaar er alweer op. 

Een gezonde spanning heerst om alles nog rond te krijgen. Alsof het allemaal nog dit jaar moet. 

Druk, druk….. 
 

De laatste Gemini activiteit zit er alweer op. Ons bezoek bij Lightyear. Na de introductie in juni 

was de zonneauto voortdurend de ‘Talk of the Town’. Een mooi voorbeeld van de dynamiek en 

innovatie die plaatsvindt hier in onze Brainport regio. Het zijn deze vernieuwingen die ervoor 

zorgen dat we als ondernemers voortdurend nieuwe mogelijkheden vinden in de hele 

leveringskolom van deze moderne maakindustrie. We zitten in een fantastisch gebied! 

Ook met uitdagingen, want ik heb veel ondernemers horen verzuchten hoe moeilijk het is om aan 

goede vakmensen te komen. 

 

Activiteiten 2019 

In het afgelopen jaar hadden we mooie activiteiten. Eerst de succesvolle Nieuwjaarsbijeenkomst 

en de verkiezing van de Ondernemers van het Jaar. Met terechte winnaars de prachtige bedrijven  

Andritz (Groot) en Inkglourious Basterds (MKB). Een terecht podium voor deze topondernemers 

in Geldrop-Mierlo.  

De Gulbergen was het decor van een geslaagde, zonnige golfdag. Samen met OCN Nuenen. De 

wisselbeker kwam niet naar Geldrop-Mierlo. Maar dat daagt uit tot een sportieve revanche. Fijn 

om te zien dat onze nieuwe leden in ruime mate aanwezig waren. 

Het bezoek aan de Brainport Industries Campus hebben we vooruit moeten schuiven. Daar wordt 

nog flink aan gewerkt. 

Contacten onderhouden en elkaar beter leren kennen kan voortaan tijdens de Kwartaalborrels. 

Gezien de sfeer en de opkomst een succes. Daarmee gaan we komend jaar zeker door! 

 

Belangenbehartiging 

Op de achtergrond heeft het bestuur zich ingezet voor de belangen van de ondernemers in 

Geldrop-Mierlo. Dat gebeurt op verschillende fronten: Deelname in het bestuur van de 

afdelingen Eindhoven en Helmond-De Peel van VNO/NCW. Ook in de arbeidsmarkt denken we 

mee in het bestuur van Werkgeversplein Regio Helmond. In het Economische Platform van de 

gemeente gebruiken we onze invloed op alle onderwerpen die het ondernemerschap in Geldrop-

Mierlo raken. Hier gaan we komend jaar volop mee door. 

 

Het bestuur 

Mark Mertens van Offacility is in het bestuur gekomen. Hij pakt de portefeuille ‘Jaarprogramma’ 
actief op. We hebben van Jac van Stratum afscheid genomen. Met grote complimenten voor zijn 

vele jaren van grote inzet. Als bestuurslid en als voorzitter. 

Komende tijd hopen we nog meer versterking van het bestuur te vinden. Met name op het gebied 

van communicatie. 
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Blik op 2020 

Het nieuwe jaar trappen we los met de Nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari bij Heerenhuys23. 

Een gezellige ongedwongen borrel met onze partners. De uitnodiging volgt. Dit is meteen een 

mooie gelegenheid om kennis te maken met Jos van Bree, onze nieuwe burgemeester.  

 

Tijdens de Algemene Vergadering hebben we de grote lijnen van het jaarprogramma 2020 al 

besproken. Op de nieuwjaarsbijeenkomst presenteren we de activiteiten voor het hele jaar. Het 

ziet er veelbelovend uit. 

 

Afsluiting 

Graag wens ik je, ook namens onze bestuursleden, een mooi en zakelijk succesvol 2020. Tot 

ziens bij de Gemini activiteiten. 

 

 

Adri Geerts 

Voorzitter 

 

Gemini, het ondernemersnetwerk voor Geldrop-Mierlo 

Belangenbehartiging, Netwerkvergroting, Kennisdeling en Gezelligheid 


