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1. Voorwoord
De GON is de overkoepelende ondernemersvereniging van de afdelingen Kamperland, Kortgene, WissenkerkeGeersdijk en Colijnsplaat-Kats. Een ondernemersvereniging van en voor alle aangesloten Noord-Bevelandse
ondernemers. De doelstelling zoals opgenomen in de statuten is: "Het behartigen van de belangen van de
ondernemers en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars en ambachtslieden
daartoe begrepen, die gevestigd of anderszins actief zijn in de gemeente Noord-Beveland". Voor alle eilandelijke
ondernemerszaken kunt u bij de GON terecht.

Missie:
met elkaar een eiland brede, goede en prettige samenwerking te verwezenlijken en de GON te profileren als een
faciliterend platform.
Visie:
door goed overleg, samenwerking, bijeenkomsten met collega ondernemers, en daar waar mogelijk en nodig is ook
met overheidsinstanties, de afzonderlijke afdelingen dichterbij elkaar te brengen. Zodat er goede samenwerkende
relaties ontstaan.
Het bestuur buigt zich elke vergadering weer over het vraagstuk wat de leden verwachten, en hoe dit verwezenlijkt
kan worden. Te denken aan activiteiten en bijeenkomsten.
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2 Resultaat 2016
Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland

(Op verzoek is het gehele jaarverslag op te vragen bij de penningmeester)
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3 Inhoudelijke toelichting
Door de vele werkzaamheden die in 2015 zijn verricht en alle maatregelen en bezuinigingen door te trekken, is het
jaar 2016 financieel positief verlopen. De bezuinigingen hadden vooral betrekking op de vergaderkosten,
ondernemersavond (dure spreker).
De organisatie is eenvoudiger opgezet dan voorheen. Geen doorgeefluik meer van de Zeelandpas, geen facturen
meer van D’art Communications. Deze verlopen rechtstreeks via de gemeente Noord-Beveland. Dit alles in overleg
en ondersteuning van Administratiekantoor Strating.

Henriette van den Berg heeft haar bestuursfunctie secretariaat overgegeven aan Rosanne van de Vreede. Nogmaals
willen wij Henriette bedanken voor de fijne en precieze samenwerking met haar.
De nieuwe voorzitter is Els Heijers, van Tandheelkundig Centrum Noord-Beveland te Kortgene. Els is niet over één
nacht ijs gegaan en heeft niet gelijk ja gezegd tegen deze functie. Heel begrijpelijk, want het GON is nog geen eiland
breed geaccepteerd begrip. Dus daar valt nog wel wat werk te verrichten.
Het bestuur is zich ervan bewust dat er elke vergadering gesproken dient te worden over de toekomst van de GON
en dat er meerdere zaken (vooral financieel) kritisch bekeken en vastgelegd moeten worden.

Algemeen
Leden per Afdeling
nr

Afdeling Kamperland
1 IA deRegt

28 Woon-ID Meulenberg

2 Hoveniersbedrijf Sandee

29 Camping De Molenhoek

3 Choclade nr15

30 Kwekerij d'Onruste

4 Brouwerij Restaurant Emelisse

31 Amadore Hotel de Kamperduinen

5 Ruiterpad onderhoud en klus

32 Evenementenlocatie Land & Zeezicht

6 Verscentrum Sandee

33 Gasterij Rubens

7 Rabobank

34 Miranda's Hairdesign

8 Installatie Bedrijf Zuid

35 B&B Petit Restaurant d'Ouwe Smidse

9 Strandexploitatie de Banjaard

36 Kwalitaria Délifrance Kamperland

10 Camping Anna Friso

37 Ruiterplaat Recreatiebeheer Makelaardij

11 Rietdekker Antheunisse

38 Minicamping de Strandjutter

12 Woningadviseurs - Mediatore B.V.

39 Unit 68 spuitstudio

13 Annelies Mode

40 Five Star Farm

14 Patrick v Boven schilder/decoratie/afwerken

41 De Korenschoof

15 Albert Heijn Clement Kamperland

42 Zwemer watersport

16 Camperpark Zeeland

43 RCN Vakantieparken De Schotsman
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nr

nr

17 Garage v Halst

44 Strating Administratiekantoor

18 Dorpshuis Casembroot, De Bel

45 Camping Vredenhoef

19 Thuis restaurant Osteria Campobianco

46 Warizee Fashion & More

20 De Gezondheidscoach

47 Zeeuws Planetarium / Uithaven

21 D'art Communications

48 L.P.A. Wisse B.V.

22 Timmer- en Onderhoudsbedrijf De Rijder

49 Bomont Kamperland

23 Cafe Restaria Havenzicht

50 De Rijder Metsel en Timmerwerken

24 Bouwcenter De Haze

51 Rest De Griek

25 Interieur Ontwerpbureau Inuus

52 Woningstoffering Tino van Leeuwen

26 Keizer Bouw en Schilders

53 Van Hee Beheer BV

27 van Leeuwen Groen

54 Atelier Marjo Vingerhoed
55 Seafarm

Afdeling Colijnsplaat-Kats
1 Rabobank

18 Pree Techniek

2 Dutch green energy

19 Rusthoeve Agrarische Innovatie

3 Paardekuup

20 Yachtclub Colijnsplaat

4 Cafe Juliana

21 Kramer Machines

5 Dorpshuis De Brug

22 Camping Orisant

6 Delta Yacht

23 Pree E-consult

7 Duikwacht Zeeland

24 Van der Rest Nautic

8 Garage v Gilst

25 RZ Installatie & Onderhoud

9 John's Zeevishandel

26 Rest de Schelde

10 Kallewaard Catering

27 TechCare

11 Schildersbedrijf Bertels

28 Bistro Zeelandia

12 Delmeco

29 Visserij Zoeteweij

13 M&K bestratingen

30 Spar Sturm

14 Holmes Electropartner

31 Watersport THM

15 De Linde / Patrijs

32 Zeeuwse Rozentuin

16 Minicamping Mattenburgh
17 Bakkerij Wim & Francien

33 Dagevos Bouwpartners
34 Zuid West kozijnen
35 De Kleine Deugniet

Afdeling Kortgene
1 Rabobank

13 Boot Makelaardij

2 Slagerij Verburg

14 Bakkerij de Smedt

3 Kwekerij Dier -Tuin- Vis van Maldegem

15 Modoc werkt bv

4 Peet ICT

16 Camping De Paardekreek
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5 Fitzz Body & Mind

17 Tandheelkundig centrum NB

6 Le grand Bazar

18 Drogerij Timmermans

7 Charlie Hair and Care

19 Installatiebedrijf Weststrate

8 Graaf van Buren Eten en Drinken

20 Bisign

9 Eeterij Iets Anders

21 Jachthaven Delta Marina

10 Hobbyhal de Graaf
11 Caps Nobel
12 Garage Augustijn

Afdeling Wissenkerke-Geersdijk
nr
1 Schilder Kouwer

11 Wensmand

2 Rabobank

12 Drukkerij Driedijk

3 Autobedrijf v Damme

13 Logmans Techniek en Revisie

4 Countryhouse de Vlasschure

14 Snel installatie

5 HCR De Kroon

15 Sam’s Diner

6 Rest. Korenbeurs Landgoed Rijckholt

16 Zeelucht VOF

7 Minicamping Vlietenburg

17 ZGH

8 Davina’s Haarsalon

18 Tegels en Meer

9 Supermarkt Attent ‘t Drieske

19 Op je Mooist van Ellen

10 Van der Maas Reclame
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De bestuurssamenstelling van de GON is als volgt:
Voorzitter:

Els Heijers (Kortgene) – aftredend en niet herkiesbaar in 2019

Secretariaat:

Rosanne van de Vreede (Kortgene) – aftredend in 2019

Penningmeester:

John Baaij (Wissenkerke-Geersdijk) – aftredend en niet herkiesbaar in 2017

Bestuursleden:

Leo Sturm ( Colijnsplaat) – aftredend en herkiesbaar in 2019
Jan Verburg (Colijnsplaat) – aftredend en herkiesbaar in 2018
Gert-Jan Clement (Kamperland) – aftredend en herkiesbaar in 2018
Marianne Wittkamp (Kamperland)

Adviseurs:

Sandra Dekker
Cherry Strating

Notuliste:

Marijke Homburg, is einde van het jaar overgenomen door Marianne Wittkamp

De projecten / activiteiten die de GON heeft uitgezet en of ondersteund in 2015:
*GON kadobon
met deze bonnen kan de consument producten en of diensten verzilveren bij de GON-leden die zich hebben
aangemeld voor de verkoop en inname van deze GON-bonnen. Het grote voordeel is dat de gelden op NoordBeveland blijven. Bij inlevering van de GON bon door de ondernemer bij de penningmeester, wordt er een
commissie gerekend van 5%. Tweemaal per jaar is er een mogelijkheid om je als ondernemer op te geven om mee
te doen met de GON bon. Namelijk in juni en in november.
Ook dit jaar heeft de Gemeente Noord-Beveland weer de kerstpakketten uitgedeeld in de vorm van GON-bonnen.
Hier is toch een bedrag van rond de € 9000,00 mee gemoeid dat besteed kan worden bij de Noord-Bevelandse
ondernemers.
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*Informatiegids Noord-Beveland
De GON heeft na vele jaren het mooie en professionele informatiegidsje van NoordBeveland (NL en DE) besloten dat er in 2016 nog éénmaal een bijdrage van € 500,00
overgemaakt zal worden. Vanaf 2017 zal de GON geen bijdrage meer storten. Het
bestuur vindt dat dit degelijke (en eerder al gezegd) professionele boekje zichzelf zou
kunnen bedruipen. De uitgevers van deze gids vinden het jammer dat de
samenwerking tussen beide partijen komt te vervallen, en geven ook aan dat er
misschien ook wel iets zou kunnen veranderen in de gids. Deze verandering zou
kunnen inhouden dat er misschien meer niet Noord-Bevelandse bedrijven in de gids
komen te staan.

* vergaderingen
In het jaar 2016 hebben we onze vergaderingen in de Ondernemersbron
te Kamperland gehouden.
Een locatie die zowel voor de kleine vergaderingen als voor de ALV als
prettig is ervaren.
We hebben net als andere jaren zo’n 10 bestuursvergaderingen,
waarvan eenmaal met Wethouder P. de Putter erbij. Dit jaar is er extra
gelet op de kosten van de vergaderingen. Deze kosten zijn dan ook lager
uitgevallen als andere jaren, mede doordat het self supporting werd
aangeboden. We bedanken dan ook de familie Sandee hiervoor.
De maandelijkse bijeenkomst van het dagelijks bestuur werden weer in HCR De Kroon gehouden. Ook om deze
kosten te drukken werd de koffie en thee ook aangeboden.
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* zeker van je zaak Interpolis
In 2015 is ervoor gekozen om financieel veilig te werken, dus om het bestuur af te dekken met een polis van
Interpolis: “Zeker van je Zaak”.
Hierdoor loopt het bestuur geen risico’s mochten er verkeerde beslissingen worden genomen.
Deze weg is in 2016 dus ook voortgezet.
* vergoedingen / vrijwilligersbijdrage
Verder willen we meer transparant zijn in de uitgaven. De notulist krijgt een vrijwilligersbijdrage van maximaal
€ 250,00 per jaar. Dit is wettelijk geregeld.
Ook het secretariaat en de penningmeester krijgen een vergoeding van € 150,00 per jaar. Dit om een deel van de
kosten te dekken die gemaakt worden. Te denken valt aan printpapier, cartridges, enveloppes, portokosten en
bezoeken afleggen.
* Illegale bebording
Zoals eerder gemeld is de gemeente Noord-Beveland begonnen om een beleid te maken voor de (illegale)
bebording op Noord-Beveland. Wat mag er wel en wat mag er weer niet. Een zeer moeilijke kwesti, want ook de
Provincie en Waterschap spelen hierin een rol.
Dit houdt dus in dat de werkgroep hier nog steeds actief mee bezig is. Zodra de gemeente heirmee verder is,,
wordt de GON geïnformeerd.

* De Zeelandpas
Vanaf 2015 geeft de GON de verantwoordelijk geheel over aan de VVV Zeeland en gaat de NPB verder onder de
naam Zeeland Pas (ZP). De aanschaf van de ZP gaat € 4,00 per stuk kosten. Helaas is gebleken dat vooral op NoordBeveland de Zeelandpas niet echt meegroeit zoals op Walcheren en Schouwen. Tatiana Booi zal zich in 2016 en
2017 inzetten om de pas meer in het zicht te krijgen op Noord-Beveland. Ook de gemeente hoopt dat deze poging
slaagt omdat er ook gemeentelijke bijdrage naar de Zeelandpas toegaat.
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*Ondernemersavond 2016
Op woensdag 10 februari was weer de jaarlijkse ondernemersavond van de GON. Dit jaar waren we uitgenodigd
om een kijkje te komen nemen in het winkelcentrum Kamperland. De inloop van deze avond was bij Kwalitaria
Délifrance Kamperland, hier werden de gasten ontvangen met een kopje koffie. Na de koffie waren we live getuige
van het BNR nieuwsprogramma de Gangmakers. Zij maakten vanuit de Albert Heijn live dit radioprogramma met
als onderwerp de hoge bonus voor de CEO Kamerbeek van Delta. De gasten in dit radio programma waren Anita
Pijpelink, Peter de Jonge, Johan Sandee en Wim Jalink. Zij gingen met presentator Maarten Bouwhuis indiscussie
over dit onderwerp. De ondernemers die dit gesprek mee konden maken konden eventueel via een microfoon
inbreken met hun eigen mening over dit onderwerp.

Na deze live uitzending zijn we begonnen met onze ondernemersavond. Na een korte uitleg van de voorzitter van
de GON, Els Heijers, nam Gert-Jan Clement het woord met een uitleg over het ontstaan van het Winkelcentrum
Kamperland. Daarna was er de mogelijkheid om een kijkje in alle bedrijven van het Winkelcentrum te nemen. De
ondernemers stonden klaar in hun zaak om de gasten een uitleg te geven waarom zij juist in het Winkelcentrum
Kamperland zaten en hoe hun bedrijf werkt.
Na deze rondleiding was er ook nog de mogelijkheid onder genot van een hapje en een drankje met elkaar te
netwerken.
Het was weer een zeer geslaagde avond. Wij bedanken Winkelcentrum Kamperland voor dit bezoek.

11

*Algemene ledenvergadering bij de Ondernemersbron te Kamperland 19 april 2016
Evenementen:
Tijdens de ALV van 19-04 was er een mogelijkheid om diverse activiteiten uit te lichten. Een aantal
ondernemers hebben kort iets verteld over de inhoud van hun evenement.
De volgende evenementen zijn besproken:
-Music for wheels
-EEF
-Wiskerkse feestdag:
CVT
Tijdens de pauze is er een korte presentatie geweest van CTV over de mogelijkheid tot het opnemen
van een promofilm.
Land in Zee
Verder heeft mevr. Jiminez een presentatie gehouden over ‘Land in Zee’. Hierin werd uitgelegd hoe
de provincie Zeeland in samenwerking met de VVV een bepalend beeld van de provincie Zeeland wil
neerzetten waardoor onze provincie nog aantrekkelijker word voor zowel de binnenlandse als
buitenlandse toerist. Wethouder Piet de Putter heeft daarna uitgelegd hoe men dit op NoordBeveland concreet wil maken.
Bestuursverkiezing
Binnen het bestuur zijn enkele wijzigingen geweest. Aftredend en niet herkiesbaar waren:
-Mevrouw Henriette van den Berg- Capello (Wissenkerke)
-Corine Verburg- van der Maas (Kortgene)
Vanuit de afdeling Kortgene is benoemd mevr. Rosanne van de Vreede. Zij zal de rol van het
secretariaat opnemen. De afvaardiging vanuit Wiskerke is nog vacant.
Verder was mevrouw Marianne Wittkamp uit Kamperland ook aftredend maar zij is herkozen.
Na het afscheid van de bestuursleden en de rondvraag is de vergadering afgesloten.
Na de vergadering was er mogelijkheid om te netwerken onder het genot van een hapje en drankje
met op de achtergrond de klanken van de coverband ‘Oldpack &amp; Friends’. Tevens hebben een aantal
ondernemers de mogelijkheid benut om een rondleiding door de ‘Ondernemersbron’ te volgen
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*Kernborden
In alle 6 dorpen op Noord-Beveland staan een aantal kernborden. Deze zijn aangeschaft in samenwerking met de
Gemeente Noord-Beveland. Op deze borden kunnen leden en niet leden van de GON een activiteit en/of
evenement laten plaatsen. Het bestuur toetst de aanvraag aan de voorwaarden en bepaalt of de activiteit
geplaatst kan worden ja of nee.

De borden worden geproduceerd door van der Maas Reclame uit Wissenkerke. Van der Maas stuurt
de factuur naar de penningmeester. Deze zal dit, inclusief de toeslag, weer doorbereken aan het
desbetreffende bedrijf / vereniging,
In 2016 kosten de borden voor GON-leden € 22,50 en niet GON leden € 32,50.

DE VRAAG VANUIT HET BESTUUR EN DE GEMEENTE IS DAT ELKE AFDELING DE BORDEN
MAXIMAAL 2 WEKEN NA DATUM WEER WEG TE HALEN!!!!
Helaas zien we regelmatig dat er borden meer dan een half jaar blijven hangen.

*DNA Noord-Beveland
Via de website van de GON, www.gon-nb.nl, is het nog steeds mogelijk om het DNAlettertype, logo’s enz. te downloaden en deze voor je eigen bedrijfsuitingen te gebruiken.
Ook leuk om toe te passen als je voor een activiteit of happening apart drukwerk laat
maken. Of laat het Noord-Bevelandse karakter terugkomen in je e-mailhandtekening

Overige activiteiten

Website: www.gon-nb.nl
De website www.gon-nb.nl wordt kosteloos onderhouden door Ko en Arienne
van De Pree E-consult . Hiervoor wederom onze dank natuurlijk.
In 2014 is er beloofd de site beter te onderhouden, kwam ook naar voren in
de enquête, helaas is dit slechts deels opgepakt. Binnen het bestuur is nu één
persoon verantwoordelijk voor het doorgeven / wijzigen van teksten.
www.facebook.com/ondernemersnb
Iedereen roept altijd: ‘Facebook moet je aan meedoen, social media kan je niet onderuit’. Dus ook bij de GON
moesten we eraan geloven.
ELK GON-LID KAN DUS EEN BERICHT LATEN PLAATSEN OVER JE EIGEN ONDERNEMING / AANBIEDING /
PROMOTIE,…
De GON is een vereniging VOOR iedereen DOOR iedereen. Dus wil de pagina slagen, beste ondernemers maak er
gebruik van en plaats er je (zakelijke) berichten op. Zonder jullie LUKT HET NIET!!
Dit kan via: mariannewittkamp@gmail.com, zij beheert de facebookpagina.
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4. Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland
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Toelichting

De financiële afdeling kan gelukkig weer iets makkelijker ademhalen, want er komt weer wat ruimte in de kas.
Dit betekent natuurlijk niet dat we alles over de balk moeten gooien, doen we tenslotte in onze eigen onderneming
ook niet!!
Deze ruimte is er gekomen doordat we op onze tellen hebben gepast met de uitgaven aan dure sprekers,
vergaderkosten, representatiekosten,… Als bestuur vragen we aan alle afdelingen zich uitermate in te zetten om
meer leden te werven. Dit is niet alleen bedoeld om de kas op peil te houden, maar zeker ook om meer
samenwerking tussen de ondernemers en afdelingen te creëren.
Om een betere samenwerking en samenhang te krijgen wordt de ondernemersavond en de algemene
ledenvergadering dan ook op een andere manier ingevuld. We gaan deze op een meer informele manier neerzetten .
De bedoeling hiervan is dat de leden niet naar weer een suffe vergadering komen, maar buitenom het formele
gedeelte ook een gezellig en leuk gedeelte in de vergaderingen / bijeenkomsten kunnen beleven. Door deze aanpak
gaan wij ervan uit dat de vergaderingen door (veel) meer leden bezocht gaan worden.

Met als gevolg ondernemend Noord-Beveland op een plezierige wijze samen te brengen
om van elkaar te leren en succesvolle relaties tot stand te brengen!!!
DE GON IS ER VOOR ONDERNEMERS, maar ook DOOR ONDERNEMERS.
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