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Verslag van de Algemene Ledenvergadering Vereniging Ondernemerssociëteit Brabantsedag 
(OSBD) d.d. 22 november 2016, 20.00 uur Kapellerput te Heeze-Leende 
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezige leden hartelijk 

welkom. De opkomst is niet groot. We waarderen het enorm dat de aanwezigen de moeite 

hebben genomen te komen.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De voorzitter stelt de nieuwe bestuursleden kort voor die afgelopen verenigingsjaar zijn 

benoemd. Nicole Elbers heeft als bestuurslid de communicatiefunctie opgepakt en Mirelle 

Versteeg heeft als bestuurslid de secretarisfunctie overgedragen gekregen van Hans 

Noordzij. 

Namens het bestuur spreekt de voorzitter zijn dank uit aan Hans Noordzij. Hans heeft zijn 

bestuursfunctie vorig jaar opgezegd en rondt zijn werkzaamheden nu af. Hans heeft de 

OSBD geïnitieerd en opgezet. Hij heeft in de afgelopen 23 jaar zijn functie als toegewijd 

bestuurslid en secretaris met grote betrokkenheid en integriteit uitgevoerd. We zullen nog 

graag en dankbaar gebruik maken van zijn kennis en kunde omtrent de OSBD. De voorzitter 

overhandigt Hans een mooie bos bloemen. Tevens spreekt de huidige secretaris haar dank 

uit voor zijn ad interim rol gedurende afgelopen jaar.  

Er zijn 5 afmeldingen voor de vergadering ontvangen. Voorts zijn er geen 

mededelingen/ingekomen stukken. 

 

3. Notulen ALV 11 november 2015 

Onder dankzegging aan de samensteller worden deze vastgesteld. 

 

4. Evaluatie Brabant Dorp 

Over het algemeen zijn de aanwezige leden van de ALV te spreken over de nieuwe opzet.  

De meningen worden geïnventariseerd:  
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- We hebben met de tent een beter alternatief gehad dan voorgaand jaar. Er zijn 

verbeterpunten in de algehele aankleding die we meenemen naar volgende jaar 

zoals tapijt en bekleding zijwanden; 

- De maaltijden liepen sneller, doordat deze werden uitgeserveerd; 

- Er was buiten gelegenheid te staan, dat is als erg prettig ervaren. Vorig jaar was de 

temperatuur erg hoog, dit jaar was het aangenaam; 

- Verduidelijking bandjes bij binnenkomst; de kleur van de bandjes duidt het type 

arrangement aan. Dat is niet voor alle gasten even duidelijk. Dit verdient meer 

aandacht. Wellicht helpt een aanduiding van het type arrangement op de envelop, 

daar men vaak terplekke pas de envelop opent; 

- De kwaliteit van de bandjes is slecht, dit betrof nog de ruime inkoop van vorig jaar. 

We willen verbetering zien volgend jaar; 

- We hebben aangegeven sta-ruimte te willen langs het parcours. Helaas was deze 

ruimte dit jaar financieel niet haalbaar, daar de kostenverhoudingen tussen 

zitplaatsen en staplaatsen niet reëel waren. Wij verlangen een reëel betaalbare sta-

ruimte langs het parcours volgend jaar. 

 

Bovenstaande punten zullen worden meegenomen in de evaluatie met de Stichting 

Brabantsedag en met de Gemeente. 

 

5. Stichting Vrienden Wagenbouwers (SVW) 

De voorzitter licht dit nieuwe initiatief toe. Dit is een initiatief vanuit de wagenbouwers om 

voor het jubileumjaar van de Brabantsedag de wagenbouwgroepen een boost te geven en 

vervolgens jaarlijks alle wagenbouwgroepen extra te steunen. Dit om de continuïteit van de 

groepen oftewel de Brabantsedag te waarborgen. De SVW wil dit bewerkstelligen door een 

loterij met grote prijzen en een dienstenveiling. Daarnaast wil deze stichting een groot 

eindfeest voor alle wagenbouwers organiseren. 

Er rijzen vragen over het ontstaan van SVW dat uitmondt in een gezonde discussie.  

- Zo over de hoogte van de huidige financiële bijdrage per wagenbouwgroep vanuit 

Stichting Brabantsdag, ten opzichte van het gewenste kwaliteitsniveau van de 
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Brabantsedag Optocht. We hebben het over een  professioneel evenement van 

hoog, steeds hoger, niveau. Er zijn grote wagenbouwgroepen die door steun van 

eigen sponsors meer financiële ruimte kunnen creëren dan kleinere groepen. 

Daarbij is het voor potentiele, nieuwe groepen erg moeilijk om met enkel het 

startbedrag zich als volwaardige wagenbouwgroep aan te sluiten bij het huidige 

doch gewenste kwaliteitsniveau van de optocht. Er wordt veel geld gestoken in de 

evenementen in de week voor de Brabantsedag Optocht. Het is van belang dat de 

focus op de optocht blijft liggen; 

- Er zijn inmiddels meerdere initiatieven genomen om de gelden voor de 

wagenbouwers te plussen, zodat de Brabantsedag steeds verrassend en 

aantrekkelijk blijft voor alle bezoekers. Zo is de OSBD ook ontstaan, een groot deel 

van onze begroting gaat naar de wagenbouwers. SVW is een volgend initiatief; 

- Er worden zorgen geuit over een mogelijke tweespalt tussen SVW en Stichting BD. 

Het is aannemelijk dat er binnenskamers vragen zijn gesteld. Tijdens de 

themabekendmaking van de BD van 2017 is het initiatief SVW met open armen 

ontvangen en is voldoende ruimte gegeven voor de lancering. De eerste loten zijn 

gekocht door de voorzitter van Stichting BD en de burgemeester; 

- Zorgen omtrent acceptatie zijn niet nodig, iedereen heeft hetzelfde doel; financieel 

of creatief ondersteunen van alle wagenbouwers; 

- SVW wordt door de OSBD aangemoedigd en waar mogelijk gesteund. Dit doen wij 

door het eindfeest, dat de SVW organiseert op 2 september 2017, als evenement in 

te zetten voor alle OSBD-leden. 

 

Tijdens behandeling van dit onderwerp wordt vermeld dat een Raad van Aanbeveling is 

samengesteld ter advisering aan Stichting BD. Deze raad bestaat Ronald Lamé, tevens 

aanwezig bij de ALV,  Jack Mikkers, Harry Timmermans, Edzo Doeve en Léon van Aubel. 

 

6. Financieel verslag verenigingsjaar 2015-2016 

Aan de hand van het toegezonden verslag geeft de penningmeester een uitgebreide 

toelichting op de financiële gang van zaken van de Vereniging over het verenigingsjaar 2015-
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2016. De OSBD heeft haar financiële sponsor- c.q. partnerbijdrage aan de Stichting BD weer 

gestand gedaan.  

We hebben afgelopen twee jaar pas erg laat de afrekening ontvangen van de Stichting BD. 

De gemeente is daar ook ontevreden over. Het duurt te lang. De facturen zijn niet uit naar 

de provincie, daar de gelden voor de BD 2016 zijn nog niet scherp zijn. 

 

7. Verslag Kascommissie 

Theo Linssen en Anne-Marie Heesakkers hebben de bescheiden met betrekking tot het 

verenigingsjaar 2015-2016 gecontroleerd. Zij gaan akkoord met het gevoerde beheer en 

dechargeren het bestuur van de OSBD voor het gevoerde financiële beleid.  

 

8. Begroting voor het verenigingsjaar 2016-2017 

De penningmeester licht de begroting voor het verenigingsjaar 2016-2017 van de OSBD op 

hoofdlijnen toe. De begroting is aan de inkomstenkant gebaseerd op een ledental van 40 

leden. We willen activiteiten organiseren om de hard nodige aanwas aan te trekken. De 

vergadering keurt de begroting goed.  

 

9. Samenstelling Kascommissie verenigingsjaar 2015-2016. 

Anne-Marie Heesakkers is aftredend lid van de Kascommissie. Erik Maas wordt benoemd als 

nieuw lid van de Kascommissie. Theo Linssen en Erik Maas vormen de Kascommissie die de 

boekhouding over het verenigingsjaar 2016-2017 zal controleren en daarover verslag zal 

uitbrengen tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar van 2017. 

 

10. Verslag van de secretaris 

De secretaris neemt kort het verslag door; de aanwinst van nieuwe leden, de opzeggingen 

en de evenementen die hebben plaatsgevonden in het verenigingsjaar 2015-2016.  

 

11. Evenementen verenigingsjaar 2016-2017 

Zoals eerder genoemd is het van groot belang nieuwe leden aan te trekken. We nodigen alle 

leden uit serieuze, potentiele leden mee te brengen naar de Nieuwjaarsborrel. Op deze 
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wijze kunnen zij ongedwongen kennis maken met onze mooie vereniging. Het ledental moet 

echt omhoog. 

 

De evenementen die voor 2017 op de rol staan zijn: 

20-01  Nieuwjaarsborrel in Tapperij de Zwaan met  Barry Knapen 

20-04  Bedrijfsbezoek Van de Vin Ramen en Kozijnen 

01-06  D’n Aftrap van de Brabantsedag 

08-06  Tour d’Heeze 

27-08  Brabantsedag 

02-09  Feest Wagenbouwers 

09-11  ALV 

 

12. Wat verder ter tafel komt 

Geen bijzonderheden. 

 

13. Sluiting en borrelen 

De voorzitter dankt mede namens het bestuur de aanwezige leden voor de constructieve en 

positieve inbreng. Hij nodigt allen, mede uit naam van Rik Hüsken van de Kapellerput, van 

harte uit voor een gezellige borrel en sluit de vergadering. 

 


