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De OVS zit niet stil...

Beste ondernemers, indien het een 
normaal jaar was geweest, hadden we 
elkaar al meermaals gesproken over alles 
wat er binnen de OVS speelt. Het jaar 2020 
is echter op elk vlak anders gebleken. 
Begin dit jaar werden we geconfronteerd 
met de zogenaamde intelligente lock-
down door het coronavirus, welke het 
ondernemen tot een enorme uitdaging 
maakte en waardoor velen van ons hun 
onderneming “on hold” hebben moeten 
zetten. Ook privé waren en zijn we 
nog steeds enorm beperkt om elkaar 
te ontmoeten. En dan heb ik nog niet 
gesproken over alle mensen die ziek zijn 
geworden, in het ziekenhuis moesten 
worden opgenomen of zelfs zijn overleden 
aan dit verschrikkelijke virus.  
 
Ook onder de OVS-ondernemers is iemand 
overleden. Op 5 november overleed Peter 
Meulendijks van Audio and Video Services 
aan de gevolgen van het coronavirus. Ik 
wens Marjon en haar naasten heel veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit 
enorme verlies.
 
Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken 
in gaan als een zwart jaar, het jaar van 
het coronavirus. Een jaar waar niemand 
zich op had kunnen voorbereiden, met 
verstrekkende gevolgen voor alles en 
iedereen. Ondanks dit bizarre jaar zullen 
we verder moeten. We kunnen immers 
niet terug, stilstaan is ook geen optie, 
zodat we ons alleen kunnen richten op 
de toekomst, in de hoop dat het leven 
zich in 2021 weer zal normaliseren en 
we samen weer kunnen opkrabbelen 
uit dit voor sommige diepe dal dat 2020 
ons gebracht heeft. Normaliter worden 
jullie tijdens onze netwerkbijeenkomsten 
geïnformeerd over het wel en wee van 
de lopende zaken binnen de OVS. Omdat 
we elkaar dit jaar niet hebben kunnen 
ontmoeten heeft het Dagelijks Bestuur 
besloten jullie via de Update te informeren 
over de ontwikkelingen. Want hoewel 
misschien niet duidelijk zichtbaar, alle 
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Werkgroep Winkelgebied Welkom nieuwe leden 5 vragen aan...

Digitale Algemene Ledenvergadering

In verband met de maatregelen rondom corona is de Algemene 
Ledenvergadering dit jaar al twee keer uitgesteld. Gelukkig was het mogelijk de 
Algemene Ledenvergadering digitaal te laten plaatsvinden op 9 september j.l.

Tijdens de digitale vergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd door 
secretaris Pieter Janssen. In 2019 heeft de OVS maar liefst 13 nieuwe leden! 
Helaas is het nu niet mogelijk dat de leden zich via de elevator-pitch aan ons 
voorstellen. Op een later moment krijgen ze hier de gelegenheid voor.

Ook worden alle werkgroepen en hun activiteiten van afgelopen jaar benoemd. 
En natuurlijk bedankt voor hun bijdrage, zonder vrijwilligers geen OVS! 
Het financieel jaarverslag 2019, het verslag van de kascontrole en de begroting 
van 2020 worden gepresenteerd door penningmeester Marcel Looijmans.

Dan is het woord aan onze voorzitter Moniek Peeters. Op de agenda staat de 
stemming (via digitaal stemformulier) voor wijziging Huishoudelijk Reglement.
En natuurlijk de bestuursverkiezingen. Aftredend bestuurslid Harrie Welten, 
Harrie bedankt voor alle (18) jaren! Aanvulling Algemeen bestuur Jamie van 
Bussel (namens de werkgroep PR en de werkgroep Jonge Ondernemers).

Alle aanwezigen van de Digitale Algemene Ledenvergadering bedankt! We 
hopen elkaar snel weer te kunnen ontmoeten. Zoals Moniek zei, die borrel 
samen houden we tegoed. Tot die tijd: Pas op jezelf, elkaar en blijf gezond!

Annebet Verhees-Haerkens
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vrijwilligers van de OVS hebben ook in 
2020 hun beste beentje voorgezet om het 
ondernemersklimaat in Someren naar een 
hoger niveau te tillen. 
In deze Update nemen we jullie ook mee 
in de keuzes waar wij soms voor staan. 
Mochten jullie over bepaalde aspecten 
anders denken of ideeën hebben, laat het 
ons weten! 

Corona
In de maanden maart, april en mei van dit 
jaar hebben wij een telefonische ronde 
gemaakt langs al onze leden. Dit om te 
bezien of wij de ondernemers ergens mee 
van dienst konden zijn. De vragen die 
hieruit voortvloeiden, veelal gericht aan 
de gemeente, zijn inmiddels beantwoord 
door het Dagelijks Bestuur. 



en meer besteden. De BIZ zet zich in voor: 
meer beleving en sfeer in het centrum, 
marketing en promotie, een gastvrij 
centrum, professionele samenwerking, 
regelmatig consumentenonderzoek.

De investeringen vanuit de BIZ komen niet 
in plaats van de investeringen vanuit de 
gemeente, maar zijn extra investeringen 
om de kwaliteit van ons centrum nog 
beter te maken.

Om al deze acties te kunnen betalen 
wordt een BIZ voor het centrumgebied 
gerealiseerd. Daarmee kunnen alle 
ondernemers die binnen dit gebied 
gevestigd zijn, samen de komende vijf 
jaar een vuist maken om het centrum 
van Someren op de kaart te zetten. Elke 
ondernemer in het winkelgebied draagt 
een steentje hieraan bij. Deze door de 
gemeente geïnde BIZ-bijdrage, wordt 
volledig als subsidie aan de op te richten 
BIZ overgemaakt. Het is én blijft dus geld 
van én voor ondernemers. 

De oprichting van de BIZ ligt echter niet 
in handen van de OVS, maar in handen 
van de ondernemers in het centrum. Zij 
mogen hun stem uitbrengen over de 
oprichting van de BIZ. Hierover hebben 
2 informatieavonden plaats gevonden. 
Hoewel vanuit de OVS diverse mails 
en nieuwsberichten over het belang 
van de BIZ zijn verzonden, zijn de 
informatieavonden helaas niet goed 
bezocht door de betrokken ondernemers. 
Voor de besturen van de OVS is dit als 
zeer teleurstellend ervaren, aangezien 
er heel veel tijd gestopt wordt om tot 
een gezamenlijke aanpak te komen. We 
hebben er echter alle vertrouwen in dat 
uiteindelijk voor de BIZ wordt gestemd. De 
stemming zal plaatsvinden begin 2021. 

Mocht de BIZ er volgend jaar niet komen 
doordat er tegen de BIZ wordt gestemd 
door de betrokken ondernemers, dan zal 
de OVS haar werkgroepen Winkelgebied 
en Detail naar alle waarschijnlijkheid 
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Daarnaast hebben wij jullie in het 
begin actief geïnformeerd over de 
diverse initiatieven die zijn ontstaan om 
ondernemers te helpen in zware tijden. 
Tot slot hebben wij ons aangesloten bij 
Peelwerk.nl. Een initiatief van verschillende 
ondernemersverenigingen en lokale 
overheid om ten tijde van de coronacrisis 
iedereen zo efficiënt mogelijk aan het werk 
te houden. 

Tijdens de tweede golf hebben wij er 
bewust voor gekozen om jullie niet te 
blijven e-mailen of bellen, dit met als 
reden dat naar onze verwachting elke 
ondernemer wel zijn weg had gevonden, 
waar de juiste informatie te verkrijgen. 

BIZ
De OVS zet zich al sinds jaar en dag in 
voor een gezamenlijke aanpak om het 
centrum van Someren economisch sterk te 
maken. Omdat onze financiële middelen 
te beperkt zijn om dat alleen te doen, blijft 
dit -ondanks de enorme inzet van onze 
werkgroepen Detail en Winkelgebied- 
een gevecht tegen de bierkaai. De BIZ 
(bedrijveninvesteringszone) zou dit 
veranderen. Met een BIZ zou immers élke 
ondernemer in het centrum meebetalen 
aan versterking van het centrum van 
Someren. En dát is precies waar de OVS al 
jarenlang voor vecht. Het bestuur van de 
OVS juicht de oprichting van de BIZ dan 
ook van harte toe!

Het Dagelijks Bestuur neemt al sinds 2019 
deel aan het maandelijks overleg van de 
stuurgroep van de BIZ. In deze stuurgroep 
zit de OVS, de gemeente en de partijen 
welke ingehuurd zijn om tot een BIZ te 
komen (Seinpost en Kragten). Daarnaast 
is er een BIZ-werkgroep opgericht, 
waarin onder andere leden van de OVS 
deelnemen. 

Het doel van de BIZ is economische 
versterking van het centrum van Someren. 
We willen meer bezoekers naar het 
centrum trekken, die vaker terugkomen 

moeten opheffen. Dit reden hiervoor is 
dat er geen financiering meer is voor de 
activiteiten van deze werkgroepen. Vanuit 
diverse ondernemers zijn hier kritische 
vragen over gesteld richting het Dagelijks 
Bestuur en we hopen deze correct te 
hebben beantwoord. Wat ons betreft is de 
BIZ dus een laatste kans die we niet mogen 
laten schieten, juist in het belang van al 
onze ondernemers in het centrum.

Bedrijventerrein
De werkgroep bedrijven zet zich 
onverminderd in voor ontwikkeling, 
verbetering, routing, veiligheid en 
handhaving van de bedrijventerreinen. 
Hiervoor hebben de leden van de 
werkgroep een tweemaandelijks overleg 
met de betrokken gemeenteambtenaren. 
Diverse ambtenaren die hiermee belast 
waren in de voorgaande jaren hebben per 
2020 een baan elders aanvaard, waardoor, 
tezamen met de maatregelen corona, een 
flinke stagnatie veroorzaakt is. Daarom zal 
het overleg intensiever worden opgepakt 
om uiteindelijk stappen voorwaarts te 
maken. 

Het Dagelijks Bestuur heeft tevens overleg 
gehad met Innovatiehuis de Peel. Zij 
hebben een MVO- en circulariteitsscan 
ontwikkeld. Voor de OVS heeft het 
Innovatiehuis de Peel een scherpe prijs 
neergezet. Het Dagelijks Bestuur heeft 
besloten in 2021 te bekijken of we dit 
kunnen aanbieden aan onze leden, waarbij 
een gedeelte van de rekening door de OVS 
wordt gefinancierd. 

Activiteiten
De werkgroep activiteiten is steeds 
doende geweest voorbereidingen te 
treffen om elkaar te ontmoeten. Zo was 
het idee ontstaan om de uitgestelde ALV 
te combineren om elkaar zodoende onder 
het genot van de gezelligheid van samen 
eten en een drankje konden ontmoeten. 
Helaas bleken hun inspanningen voor 
niets. In verband met de aangescherpte 
maatregelen moest worden afgezien van 
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dit besluit hebben wij veel negatieve 
reacties ontvangen en kritische vragen 
gekregen. Dit mag uiteraard! En graag 
willen we samen met iedereen bekijken 
wat wel mogelijk is. Voor ons als Dagelijks 
Bestuur was het een lastig besluit maar wij 
hopen dat jullie, ondanks de teleurstelling, 
begrip hebben voor onze keuze. Hopelijk 
kunnen we in 2021 weer een schitterende 
Eindejaarsactie houden met alle toeters en 
bellen zoals we gewend zijn!

Het Dagelijks Bestuur wilde toch een 
alternatief bieden om onze detaillisten en 
horeca een hart onder de riem te steken 
in deze bizarre tijden. Daarom is besloten 
dat alle ondernemers de mogelijkheid 
hebben om OVS-bonnen aan te kopen, om 
deze bijvoorbeeld als relatiegeschenk of 
kerstcadeau aan het personeel cadeau te 
doen. Tevens is er door enkele leden een 
andere actie bedacht. 

Tot slot! 
Zoals jullie in deze Update hebben kunnen 
lezen zit de OVS niet stil, hoewel dit voor 
jullie allen misschien niet altijd zichtbaar 
is. En dit is slechts een greep uit onze 
activiteiten. Begin december zal er een 
overleg plaatsvinden tussen het voltallig 
college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Someren en het voltallig 
bestuur van de OVS. Ook lopen er steeds 
overleggen om de positie van OVS-leden 
te verbeteren en het netwerk te vergroten. 
Als OVS blijven wij ons inzetten voor alle 
aangesloten ondernemers! 

Zoals gezegd hopen we elkaar in 2021 snel 
weer te ontmoeten. Tot die tijd, zorg goed 
voor elkaar en blijf gezond!

Namens het Dagelijks Bestuur,
Moniek Peeters - Voorzitter OVS
 

Welkom nieuwe OVS leden

• Jofra Poultry
• MetNatalia

een fysieke bijeenkomst en heeft de ALV 
digitaal moeten plaats vinden. De opkomst 
van de ALV was erg laag. Dit heeft ons 
aan het denken gezet of ondernemers 
behoefte hebben aan het houden van een 
digitale bijeenkomst. 

Foto’s: digitale ALV - 9 september 2020

Eindejaarsactie
Trots zijn wij op jullie allen, “onze OVS-
ondernemers”, trots op onze solidariteit 
met elkaar. Naar aanleiding van onze 
oproep om de Eindejaarsactie 2020 te 
redden ontvingen wij ontzettend veel 
lieve reacties en gulle toezeggingen om 
prachtige prijzen beschikbaar te stellen. 
Hartelijk dank daarvoor! Een feestelijke 
prijsuitreiking met aanwezige media, 
waarbij onze sponsoren de welverdiende 
exposure zou worden geboden, zou dit 
jaar echter niet mogelijk zijn door de 
aangescherpte maatregelen rondom 
corona. Het bleef wikken en wegen, maar 
het Dagelijks Bestuur heeft uiteindelijk in 
overleg met de werkgroep Eindejaarsactie 
moeten besluiten dat de Eindejaarsactie 
2020 niet op een verantwoorde manier 
zou kunnen plaatsvinden en daarom 
niet door kon gaan. Naar aanleiding van 

Nieuws van de 
werkgroep Winkelgebied

De werkgroep Winkelgebied transformeert 
zich naar de werkgroep BIZ-Someren, 
die los staat van de OVS. BIZ staat voor 
Bedrijven Investerings Zone. 

Het afgelopen jaar is samen met Seinpost 
en Kragten gekeken of het mogelijk is te 
komen tot zo’n BIZ om samen met alle 
centrumondernemers de kosten te dragen 
om te komen naar een gezellig en leefbaar 
centrum van Someren. Er zijn twee online 
informatie-avonden geweest waar tekst
en uitleg is gegeven en waar men vragen 
kon stellen. Uiteraard kan dat nog steeds 
bij onze werkgroepleden of bij Seinpost. 

In december zal de gemeenteraad de 
BIZ-regeling procedureel vast gaan 
leggen waarna in februari de spannende 
stemming/draagvlakmeting plaats zal 
vinden. 

Het was al lang twee voor twaalf voor het 
centrum van Someren. De invoering van 
de BIZ is naar ons oordeel echt onmisbaar 
voor Someren, met name omdat OVS 
de activiteiten voor het centrum niet 
meer voor de vele niet-leden gaat 
organiseren en betalen. Hopelijk denken 
de ondernemers er ook zo over. 

Heeft u vragen? Schroom niet en bel ons!

Mark Greijmans
  5 vragen aan...



Koopzondag oktober
winkelen in herfstsfeer

Het was op zondag 11 oktober echt een 
koopzondag in herfstsfeer. Met af en toe 
een drupje regen maar zeker ook heerlijke 
zonneschijn, was het gezellig in Someren.

Kinderkoor De Dauwdruppeltjes en 
Mixed Voices Someren gaven optredens 
op diverse locaties in het centrum van 
Someren. En de vers gebakken wafels van 
‘De Wafeldames’ gingen als zoete broodjes 
over de toonbank.

Bedankt voor jullie bezoek en graag tot 
snel in weer in het centrum van Someren!

Wees loyaal, koop lokaal!

   5 vragen aan...

Erik Kerkers
Adviesbureau Kerkers

1 Waar krijg je elke dag energie van?
Ik krijg energie van de ochtend, lekker 
rustig beginnen aan de dag, lekker met 
de hond wandelen en geniet ook van de 
drie kinderen (al zijn er ook dagen bij, 
dat je denkt waar ben ik aan begonnen). 
In de zomer vind ik het leuk om met de 
boot lekker op het water te vertoeven. 
Een gezellig drankje doen en lekker eten.  
Op het werk krijg ik energie van mooie 
bouwprojecten en uitdagingen uit te 
werken constructief en op termijn het 
resultaat te zien. 

2 Waar verbaas jij je wel eens over?
Dat opdrachtgevers vaak denken als ik het 
nu breng of mail dat het morgen klaar is. 
De wereld is vooral erg gehaast en goed 
werk leveren heeft tijd nodig.

3 Waar krijg je echt jeuk van?
Personen die denken dat ze alles van de 
bouw weten en er nog nooit geweest zijn. 
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Mensen die zich niet houden aan een 
afspraak en/of het even niet melden als 
er iets tussen is gekomen. Ambtenaren 
van bepaalde gemeentes die het e.e.a. 
te zeggen hebben over de bouw maar er 
weinig kennis van hebben. 

4 Wat is de belangrijkste les 
die jij ooit hebt geleerd?
Vertrouw op je intuïtie, wees eerlijk 
dan kom je het verste en dan krijg je 
ook klanten die vertrouwen hebben 
in mijn werk en mij als persoon. 
Blijf altijd de kwaliteit leveren die je 
klanten verwachten, dan blijven ze ook 
terugkomen.

5 Welk (ongevraagd) advies wil je de 
Somerense ondernemer geven?   
Om trots te zijn op de Somerense 
ondernemers, Someren heeft veel mooie 
bedrijven. Blijf vertrouwen in je eigen 
kunnen.

Erik geeft het stokje door aan OVS-lid 
Pieter Janssen

Meer weten?

Kijk op www.ovs.nl voor 
een actueel overzicht van 
alle activiteiten en volg ons 
op Facebook, Instagram 
en LinkedIn voor het laatste 
OVS nieuws. 

Heb je vragen of suggesties? 
Stuur een mail naar pr@ovs.nl

Annebet & Jamie - werkgroep PR

2020
2021

De werkgroep PR wenst iedereen fijne 
feestdagen, blijf gezond, zorg goed voor 

elkaar en hopelijk tot snel!


