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1. Voorwoord  

 
De GON is de overkoepelende ondernemersvereniging van de afdelingen Kamperland, Kortgene, Wissenkerke- 

Geersdijk 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 2017 

Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland 

 

 

(Op verzoek is het gehele jaarverslag op te vragen bij de penningmeester) 

De boeken zijn in 2017 gecontroleerd en goed bevonden door: * Ellen Hoosemans 

         * Jeroen Verburg 
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3 Inhoudelijke toelichting 

 
Zoals in de winst- en verliesrekening is te zien is de vereniging qua financien in een rustig vaarwater terecht 

gekomen. Alles staat goed op de rails en de kosten zijn onder controle, met als gevolg een zelfde resultaat als in 

2016. 

 

 

Onze voorzitter, Els Heijers heeft ervoor gepleit minder vergaderingen te houden. Dit houdt niet in dat er minder 

overleg is, maar dit wordt nu meer gedaan per mail. Iedereen heeft het tenslotte al druk genoeg met de eigen 

onderneming, daarom de digitale snelweg. 

John Baaij was van plan af te zwaaien en Ester Oom zou een bestuursfunctie op haar nemen. Helaas werd Ester 

ernstig ziek en is na een kort en hevig ziekbed veel te jong overleden. Natuurlijk denken wij en met name  de 

afdeling Wissenkerke nog vaak terug aan haar enthousiasme en inzet voor de GON en de afdeling.  

Leo Sturm, van de afdeling Colijnsplaat, heeft in december aangegeven per direct zijn functie neer te leggen. Wij 

danken Leo voor zijn geleverde inzet. Maar wie dan uit Colijnsplaat erbij? Jawel, Ko Kallewaard is weer in het bootje 

gestapt. Voor vele een oude bekende, want Ko heeft jaren geleden ook al in het GON-bestuur zitting gehad.   

 
Ledenoverzicht per 01-01-2018 
 

 
Afdeling Kamperland Bedrijf 

1 De Korenschoof 

2 Delicatessen/Bottelier De Poorter 

3 Chocoladewinkel nr.15 

4 Restaurant de brouwerij 

5 Sandee Hoveniers 

6 Verscentrum Sandee 

7 Rabobank Walcheren/Noord-Beveland t.a.v. Fin. Admin. / Kn pl. 3493309 

8 Installatie Bedrijf Zuid 

9 Strandexploitatie De Banjaard 

10 Camping Anna Friso 

11 Rietdekker Antheunisse 

12 Woningadviseurs Mediatore BV 

13 Annelies Mode 

14 Albert Heijn Clement Kamperland 

15 Garage van Halst 

16 Dorpshuis De Casembroot / De Bel 

17 Osteria Campobianco 

18 D'Art Communications 

19 Five Star Farm 

20 Café-Restaurant De Griek 

21 Timmer- en Onderhoudsbedrijf De Rijder 

22 Bouwcenter De Haze 

23 Interieur Ontwerpbureau Inuus 
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24 Keizer Bouw en Schilders 

25 Van Leeuwen Groen 

26 Woon-ID Meulenberg 

27 Camping De Molenhoek 

28 Kwekerij d'Onruste 

29 Amadore Wellness Hotel de Kamperduinen 

30 Evenementenlocatie Boerderij Land & Zeezicht 

31 Gasterij Rubens 

32 Miranda's Hairdesign 

33 Camperpark Zeeland 

34 B&B Petit Restaurant d'Ouwe Smidse 

35 Kwalitaria Délifrance Kamperland 

36 Ruiterplaat Recreatiebeheer/Makelaardij 

37 Zwemer Watersport 

38 Bomont Kamperland 

39 L.P.A. Wisse B.V. 

40 Marina Kamperland BV 

41 RCN Vakantieparken De Schotsman 

42 Administratiekantoor Strating 

43 Camping Vredenhoef 

44 Warizee Fashion & More 

45 De Rijder Metsel en Timmerwerken 

46 Van Hee Beheer BV 

47 Seafarm 

48 Complete woningstoffering Tino van Leeuwe 

49 Atelier Marjo Vingerhoed 

50 Bazar "De kleine Winst" 

51 Familie brasserie Amable 

52 Shinemark 

53 Roompot Marina Yacht Service 

54 Modron Moon 

55 Het ezelhuis 

56 Ruiterplaatmakelaardij 

57 Maras Massage 

58 Rederij Dijkhuizen  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Afdeling Wissenkerke Bedrijf 

 1  Zeelucht vof 

2  Autobedrijf Rodam 

3  Countryhouse De Vlasschure 

4  Hotel-Café-Restaurant De Kroon 

5  De Korenbeurs op Landgoed Rijckholt & Barbara's B & B 
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6  Minicamping Vlietenburg 

7  Spar van den Dries 

8  Van der Maas Reclame 

9  Drukkerij Driedijk  

10  Op je mooist van Ellen 

11  Schildersbedrijf Kouwer 

12  Snel Installatietechniek 

13  Zeeuwse Glas Handel 

14  Rabobank Walcheren/Noord-Beveland t.a.v. Fin. Admin. / Kn pl. 3493309 

15  Logmans Techniek en Revisie 

16  Jerro's Diner 

17  Bij de Molenaar 
 
 

 
Afdeling Colijnsplaat-Kats Bedrijf 

1 Rabobank Walcheren/Noord-Beveland t.a.v. Fin. Admin. / Kn pl. 3493309 

2 Dutch Green Energy 

3 Yacht Club Colijnsplaat 

4 Zuid West Kozijen 

5 Dorpshuis De Brug 

6 Delta Yacht 

7 Duikwacht Zeeland 

8 Garagebedrijf Van Gilst 

9 John's Zeevishandel 

10 Kallewaard Catering en PS 

11 Schildersbedrijf Bertels 

12 Holmes Elektropartner 

13 De Bakkerij Wim en Francien 

14 Paardekuup Beheer bv 

15 Café De Patrijs 

16 Minicamping Mattemburgh 

17 Dagevos Bouwpartners 

18 Zeeuwse Rozentuin 

19 De Pree Techniek 

20 Rusthoeve Agrarisch Innovatie & Kenniscentrum 

21 Kramer Machines 

22 Camping Orisant 

23 Watersport T.H.M. 

24 Spar Sturm 

25 De Pree e-Consult 

26 RZ Installatie & Onderhoud 

27 Café Restaurant De Schelde 

28 Tech Care Resale Copiers 

29 Sportvisserij Zoeteweij v.o.f. 

30 Bistro Zeelandia 

31 Restaurant ''t'Slop" 

32 Atelier Galerie Kats 

33 Kingfish Zeeland B.V. 
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34 Cafe Juliana 

35 Cafetaria De Linde  
 
 Afdeling Kortgene Bedrijf 

1 Rabobank Walcheren/Noord-Beveland  

2 Slagerij Verburg 

3 Kwekerij / Dier-Tuin en Hengelsport Van Maldegem 

4 Fitzz Body & Mind 

5 Le Grand Bazar 

6 Bakkerij Desmedt 

7 Charlie Hair en Care 

8 Graaf van Buren Eten & Drinken 

9 Hobbyhal De Graaf 

10 CapsNobel 

11 Garage Augustijn 

12 Boot Makelaars 

13 Peet ICT 

14 Jachthaven Delta Marina 

15 Installatiebedrijf Weststrate 

16 Drogerij Timmerman BV 

17 Camping De Paardekreek 

18 Tandheelkundig Centrum Noord-Beveland 

19 Profoto Vahlenkamp Vof 

20 Uitzendbureau-ART/ Sure Security & Services 
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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 2020 

Penningmeester: John Baaij (Wissenkerke-Geersdijk) – aftredend in 2021 

Bestuursleden:  Ko Kallewaard ( Colijnsplaat) – aftredend in2022 

   Jan Verburg (Colijnsplaat) – aftredend in 2018 

   Gert-Jan Clement (Kamperland) – aftredend in 2018 

   Marianne Wittkamp (Kamperland) 

                                           Peter de Haze (Kamperland) – aftredend in 2021 

Adviseurs:  Sandra Dekker 

   Cherry Strating 

Notuliste:  Marianne Wittkamp 

 
 

4 projecten / activiteiten / vergaderingen,..  2017 

 
 
*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 Noord-
Beveland blijven. Bij inlevering van de GON-bon door de ondernemer bij de penningmeester, wordt er een 
commissie gerekend van 5%. Elk jaar is er een mogelijkheid om je als ondernemer op te geven om mee te doen 
met de GON bon.  
In het afgelopen jaar is er voor ongeveer € 12.000,00 aan bonnen verkocht.  
Bij de onderstaande bedrijven is het mogelijk om de bonnen aan te schaffen of te besteden: 
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GON BON inlever- acceptatiepunten: 

  
Colijnsplaat: 
Supermarkt Spar Sturm / Cafe-Brasserie De Patrijs / Oosterschelde Camping Orisant 
Kallewaard Catering& Partyservice / Restaurant de Schelde 

  
Kamperland 
Spar Supermarkt en Delicatessen de Regt / Slijterij de Poorter / Restaurant De Brouwerij / 
Verscentrum Sandee / Albert Heijn Clement / Meulenberg Woon- ID /  
Annelies Mode dames & heren, schoenen, onder-nacht & badmode / Camping Anna Friso/ Eetcafe de Strandhoek / 
Bomont / Etos / Bouwcenter de Haze / Kwekerij d’Onruste / Chocoladewinkel Nr. 15 /  
B&B Petit Restaurant d’Ouwe Smidse / WaRiZee- Fashion & More / Kwalitaria Kamperland /  
Complete woonstoffering Tino van Leeuwen 

  
Kortgene 
Van Maldegem Dier-Tuin en Hengel Specialist / Slagerij Verburg / Warenhuis Le Grand Bazar 
Garage Augustijn / Camping De Paardekreek / Bakkerij Desmedt / Hobbyhal de Graaf 

  
Wissenkerke 
Hotel  Bier-Cafe  Restaurant “De Kroon” / Spar Supermarkt van den Dries 
Kapsalon Op je Mooist van Ellen. 
 

 

 
 
 
*Informatiegids Noord-Beveland 
Vanaf het jaar 2017 heeft de GON de ondersteuning van het zeer complete informatiegids Noord-Beveland 

financieel losgelaten. Dit omdat het bestuur van mening was dat de organisatie van de gids na al die jaren zo sterk 

is dat zij zelf de broek kunnen ophouden. Wat eigenlijk een groot compliment is voor Sandra Dekker en Danker van 

der Maas. Echter de gids wordt nog wel door vele leden gesteund met een eigen advertentie.  
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* vergaderingen 
Onze vergadering in 2017 hebben wij gehouden in het “Varkenskot” van de Korenbeurs op Landgoed Rijckholt te 
Geersdijk. Bijna alle vergaderingen hier waren met het bestuur en eenmaal s er vergadert met het voltallige college 
van Noord-Beveland. 
De dagelijks bestuursvergaderingen werden onder het genot van een kopje koffie in HCR De Kroon gehouden. 
 
 
* vergoedingen / vrijwilligersbijdrage 
 
Ons streven is om transparanter zijn in de uitgaven van de GON. De notulist, Marianne Wittkamp  krijgt een 
vrijwilligersbijdrage van € 75,00 per jaar.  
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. 
Dit alles is goedgekeurd door het voltallige bestuur. 
 
* Illegale bebording 
 
Dit is een proces dat in 2016 is begonnen, en nog steeds loopt bij de gemeente samen met een werkgroep. Op 

dinsdag 09 januari was er een vergadering van de werkgroep bewegwijzering in het gemeentehuis te Wissenkerke. 

Daar hebben we gesproken over de bebording op Noord-Beveland. Dit was maar een zeer korte vergadering. De 

vraag van de gemeente was of het  GON hier aan gaat meebetalen. Hierover is besloten dit niet te doen omdat dit 

niet tot een taak van de GON behoort en ook de financiële middelen niet toereikend zijn.De ambtenaar gaat nu 

een beleidsstuk schrijven om dit voor te leggen aan de wethouder. 

 
 
 * De Zeelandpas  
Tijdens het overleg met het college van Noord-Beveland sprak Wethouder de Putter zich duidelijk uit over de 

Zeelandpas. Er moet meer moeite gedaan worden door de Noord-Bevelandse ondernemers om deze pas aan de 

man te brengen. Lukt dit niet dan is de kans zeker aanwezig dat de gemeente Noord-Beveland de financiële kraan 

dicht draait. 

 

* Inloop avond betreft discounter Kamperland 

Bijeenkomst van GON en Gemeente Noord-

Beveland over de komst van een discounter 

op Kamperland. Noord-Beveland bruist van 

ondernemerschap. Er werd toelichting 

gegeven op een onderzoeksrapport en op 

deze avond mocht iedereen vragen stellen of 

opmerkingen geven.  Alle leden waren hier 

welkom en kregen de kans om vragen te 

stellen aan zowel het onderzoekbureau als 

aan wethouder Van der Maas.  
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*Ondernemersavond 2017 
 
Dit jaar werd de ondernemersavond gehouden op 21 februari 2017 en wel in de 
Rozentuin te Kats. 
Spreker van deze avond was Han Looten. Een zeer enthousiaste persoon die een 
duidelijke boodschap overbracht, in het kader van weet waar je staat met en in je 
onderneming. Durf op tijd een richting te kiezen en bij te stellen. 
 
 
*Algemene ledenvergadering april 2017 
 
Er werd al in het bestuur gesproken over de vraag “hoe kunnen we de leden eens op de ALV krijgen”? Weer een 
spreker? Weer een mooi verhaal over social media(hoe belangrijk dit ook is)?   Toen stonden Cherry Strating, Peter 
de Haze en Gert-Jan Clement op om deze avond wat meer kleur te geven. Er werd besloten om de vergadering te 
houden in het restaurant van Camping de Paardekreek te Kortgene. Arjan Brinkman zei volmondig:”ja natuurlijk 
kan dit”, hiervoor onze dank uiteraard. Het werd geen gewone vergadering, alleen de aanvang was als vanouds. 
Heerlijk met zijn allen op het terras de financiële zaken doorgenomen, evenals de lopende projecten, de kleine 
probleempjes en de spreekster van het VVV aangehoord. Toen konden we echt gaan beginnen. Alle aanwezigen 
werden verdeeld in groepjes en moesten opdrachten uitvoeren op de camping. In een paal klimmen, biertje 
proeven, met z’n allen een buggy over het terrein trekken, kortom het was een gekke boel. Als klap op de vuurpijl 
trok Glenn de Klerk zijn schoenen uit en het water in om extra punten te verdienen. Heren bedankt voor de 
vergadering met een hoog amusementswaarde. 
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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. Leo Sturm is benoemd tot Chef Kernborden en zal de organisatie hiervan op zich 

nemen, zodat alles beter wordt gecommuniceerd. Doordat Leo halverwege is gestopt met zijn bestuursfunctie is dit 

proces stil komen te liggen. Peter de Haze en John Baaij hebben dit samen met Danker van der Maas opgepakt. 

 

 

DE VRAAG VANUIT HET BESTUUR EN GEMEENTE IS DAT ELKE AFDELING OM BORDEN 

MAXIMAAL  2 WEKEN NA DATUM WEER WEG TE HALEN!!!! 
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* Ledenvergadering najaar met fractie voorzitters, 21 november 
  

Het initiatief om alle fracties uit te nodigen is geslaagd. Alle politieke partijen waren met één of meer 
afgevaardigden vertegenwoordigd. Vooraf hadden ze vanuit de GON stellingen ontvangen waarover we graag de 
verschillende meningen wilden horen. Ook vanuit de leden konden nog vragen worden aangedragen. Els hield alle 
partijen goed in toom en zorgde ervoor dat het geen debat werd maar een goede informatie-uitwisseling van 
standpunten. Aan de orde kwamen onder meer een Noord-Beveland app, reclamezuilen bij de entrees van de 
kernen, zondagsopening, het oormerken van een deel van de toeristenbelasting, het opzetten van een BIZ, het 
personeelstekort met name in de horeca en een marketingstichting. 
De hele avond verliep in goede sfeer met een prima verzorging vanuit de Korenbeurs op Landgoed Rijckholt. 

 

 
 
 
 
 
 
DNA Noord-Beveland  
Via de website van de GON, www.gon-nb.nl,  is het nog steeds mogelijk om het DNA-lettertype, 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 wanneer je apart drukwerk laat maken. Of laat het Noord-Bevelandse karakter terugkomen 

in je e-mailhandtekening 

 
 
* Raadsvergaderingen 
 
Gert Jan Clement en of Jan Verburg bezoeken de raadsvergaderingen van de gemeente Noord-Beveland. Zij maken 
hier een verslagje van en houden zo alle bestuursleden op de hoogte.  
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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.                                                                                                                                          

Sandra Dekker neemt de taak op zich om de site te gaan bekijken en daar 

waar nodig en mogelijk is te upgraden. 

 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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gon-nb.nl/
http://www.facebook.com/ondernemersnb
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  5 Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland 

 
 
 
 
Begroting 2018  Begroting  

  
Realisatie 

       

 
2018 

  
2017 

 
 €  €  

  
 €  €  

Inkomsten 
      Bijdrage Gon door steunleden        200  

   
       205  

 Bijdrage Gon door ondernemers     7.300  
   

    7.270  
 Bijdrage Gon voorgaand jaar             -  

   
      -659  

 Verkoop kernenborden     1.400  
   

    1.420  
 Verkoop overig             -  

   
            -  

 Provisie Gon bonnen        500  
   

       538  
 

  
    9.400  

   
    8.774  

       Subsidie Gemeente NB Projecten 
 

            -  
   

            -  

       Verkopen Zeelandpas (ZP)             -  
   

            -  
 Subsidie NV Ec. Impuls ZP             -  

   
            -  

 Subsidie Gemeente NB ZP             -  
   

            -  
 Bijdrage Rabobank ZP             -  

   
            -  

 

  
            -  

   
            -  

       

  
    9.400  

   
    8.774  

Bedrijfskosten 
      Kantoor- & beheerkosten     1.900  

   
    1.770  

 In- en verkoopkosten     4.550  
   

    3.843  
 Kosten Projecten             -  

   
            -  

 Kosten Zeelandpas             -  
   

            -  
 Doorbetaling Subsidie Zeelandpas             -  

   
            -  

 

 
  

   
  

 

  
    6.450  

   
    5.612  

       Bedrijfsresultaat 
 

    2.950  
   

    3.162  

       Af: Rente lasten en soortgelijke lasten 
 

       100  
   

       131  

       Resultaat 
 

    2.850  
   

    3.031  
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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. 

 

 

  


