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elkaar kennen is key
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ONDERNEMEND
& INNOVATIEF
Als Gemini zijn wij het netwerk voor business to
business bedrijven. Wij verweven sectoren zoals
industrie, logistiek, bouw, handel, dienstverlening,
leisure of zorg. Ondernemers bij Gemini delen
kennis, kunde en contacten. Daarvoor organiseren
wij inspirerende bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en
vermakelijke activiteiten. Hiermee ontstaan uitgebreide
netwerkmogelijkheden! Elkaar kennen is elkaar weten
te vinden.

Belangenbehartiging
De ondernemersbelangen
behartigen dat vinden wij een
andere belangrijke rol voor
Gemini. Wij zijn gesprekspartner
voor gemeente, regionale
instellingen, provincie en
onderwijs. We zetten ons in
voor het ondernemersklimaat
in de gemeente. We zijn actief
deelnemer in het Economisch
Platform met Gemeente en
ondernemersverenigingen.
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DE LOBBY-AGENDA
GAAT DAARBIJ
VOORAL OM:

KUHN-Geldrop B.V.
Landbouwmachinefabrikant KUHNGeldrop B.V. en de Gemeente Geldrop-Mierlo zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Al meer dan 80 jaar zijn wij
binnen deze gemeente actief en inmiddels uitgegroeid tot de op één na grootste werkgever. Bij zo’n
langdurig ‘huwelijk’ zijn er wel eens uitdagingen van beide
zijden te tackelen. Op deze momenten weten we elkaar te vinden
en zoeken we constructief naar mogelijkheden en oplossingen.
Marc Peeters / Directeur

Gemini wordt ondersteund door
Werkgeversvereniging VNO-NCW
Brabant Zeeland. Dit garandeert
professionaliteit en toegang tot
regionale (Brainport), provinciale en
landelijke netwerken.

VNO-NCW Brabant Zeeland maakt
zich sterk voor de grote bedrijven
in Brabant Zeeland, maar ook de
belangen van middelgrote en kleinere ondernemingen worden actief
behartigd.

HET BESTUUR VAN GEMINI
Het bestuur bestaat uit vijf mensen. Vier leden van Gemini en de secretaris
vanuit VNO-NCW Brabant Zeeland.

> Arbeidsmarkt &
Onderwijs
> Infrastructuur &
Ruimte
> Milieu &
Duurzaamheid

Adri Geerts
Voorzitter Gemini

Dirk-Jan van Stipdonk
Lid bestuur Gemini

Ien van de Rijdt
Secretaris VNO-NCW
Brabant Zeeland

Mark Mertens
Lid bestuur Gemini
Activiteitenprogramma

Peter Hogervors
Penningmeester Gemini
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MEER WETEN OVER GEMINI?
Meld u een keer aan voor een bijeenkomst.
U bent altijd welkom. De agenda staat op ovgemini.nl. Of neem contact op met secretaris
Ien van de Rijdt; info@ov-gemini.nl of (013) 205
00 14 of (06) 59 98 35 72
Direct aanmelden voor het lidmaatschap kan
natuurlijk ook!

ov-gemini.nl

Geldrop
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