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Nieuwjaarsgroet
van onze voorzitter
Beste OVS-leden,
Tegen alle verwachtingen in kan ik jullie
wéér alleen een digitale nieuwjaarsgroet
sturen. Hoe teleurstellend, want wat
had ik graag het glas met jullie geheven
op mooie en nieuwe doelen in 2022,
op persoonlijk, maar toch zeker ook
op zakelijk vlak. Dat klinkt een beetje
hetzelfde als vorig jaar. Daarom werd
dit jaar besloten deze groet niet alleen
met woorden aan jullie over te brengen,
maar ook met iets lekkers. Ik hoop dat
jullie genoten hebben van de heerlijke
taart! Dankjewel aan onze werkgroep
activiteiten voor het bezorgen van de
taarten.
De situatie rondom corona duurt maar
voort en heeft ook in 2021, met name voor
onze middenstand, detaillisten en horeca,
voor grote zakelijke obstakels en zorgen
teweeg gebracht, terwijl voor sommige
andere ondernemers 2021 juist een
ontzettend goed jaar is geweest. Ik blijf
de hoop uitspreken dat het voor ál onze
ondernemers een goed 2022 zal worden,
zodat we allemaal aan de huidige gunstige
economie kunnen deelnemen.
Ik hoop ook dat we elkaar snel weer fysiek
kunnen ontmoeten, om te netwerken,
bij te kletsen en elkaar te ondersteunen.
En niet op de laatste plaats omdat we het
simpelweg ontzettend missen elkaar te
ontmoeten. De plannen van de OVS voor
het jaar 2022 liggen klaar, dus aan ons zal
het niet liggen.

MVO Zilver certificaat
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Eindejaarsactie

Ondernemer van het Jaar 2022
Dit jaar staan weer de verkiezingen voor
“Ondernemer van het Jaar” op het
programma. De werkgroep is al een tijdje
bezig met de voorbereidingen hiervan.
Er kan worden opgemaakt dat er een
nieuwe draai is gegeven aan de manier
van stemmen. En ook de finaleavond op
1 juni wordt in een nieuw jasje gestoken.
Jullie hebben uiteraard al voorbij zien komen dat de verkiezing volop bezig is.
Zo zijn er al twee nominatierondes geweest en voor 23 februari a.s. staat de
derde, tevens laatste, nominatieronde op de planning. Deze nominatieronde
duurt tien dagen en jullie ontvangen hier te zijner tijd alle informatie over.
Na deze laatste nominatieronde worden op de avond van het ondernemerscafé,
dat op 23 maart zal plaatsvinden, de drie genomineerden bekendgemaakt.
We hopen dat jullie, net als andere jaren, weer volop zullen nomineren en
stemmen. Zodat we op 1 juni weer een mooie finaleavond tegemoet gaan.
We houden jullie op de hoogte en wie weet zien wij jou
terug als genomineerde Ondernemer van het Jaar 2022!

Welkom nieuwe OVS leden!

Noteer alvast in je agenda...

Welkom bij de
OVS en graag tot
ziens op een van
onze activiteiten.

• 23 februari - Algemene Leden Vergadering
met als gastspreker Marcel de Boer
van Hoppenbrouwers Techniek
over cybersecurity
• 9 maart - Politieke avond

Ik sluit dan ook af met jullie allen
een gezond, liefdevol en een zakelijk
fantastisch 2022 te wensen.

• 23 maart - Ondernemerscafé

Tot snel!

• 22 juni - OVS dag

Moniek Peeters
Voorzitter

• 2 september - Zomerse Jaarmarkt

Someren

• 27 maart - Koopzondag
• 1 juni - Ondernemer van het Jaar

• 16 oktober - Koopzondag najaar

februari 2022
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Taart voor alle leden

Werkgroep Bedrijven

OVS dag 2021

Op 12 januari hebben wij taarten bezorgd
aan alle OVS leden. Een steuntje in de rug
voor het nieuwe jaar.

De werkgroep Bedrijven heeft zich laten
informeren door de parkmanager van
Parkmanagement Peelland, Mirjam
van Asten. Parkmanagement Peelland
verzorgd het parkmanagement op de
bedrijventerreinen in Deurne. Wij zijn
ervan overtuigd dat parkmanagement
in samenwerking met de gemeente voor
een verbetering van de bedrijventerreinen
kan zorgen. Dit niet alleen door collectief
voor betere en goedkopere alternatieven
te zorgen maar ook door onderlinge
samenwerking te stimuleren. Dit kan
uiteraard alleen als parkmanagement
professioneel is opgezet.

Na alle onmogelijkheden door corona was
het op donderdag 23 september hoog
tijd om elkaar weer te ontmoeten. Dit
jaar met een bedrijfsbezoek binnen onze
dorpsgrenzen.

Wij wensen alle ondernemers dan ook veel
succes in 2022 toe. Volgend jaar hopen wij
gewoon weer samen te proosten op de
OVS Nieuwjaarsborrel. Tot snel!

OVS cadeaubon
OVS wil graag iets doen om de detaillisten
en horeca in Someren een hart onder
de riem te steken in deze bizarre tijden.
Daarom promoten wij graag de OVS-bon.
Deze OVS-cadeaubonnen zijn te bestellen
in bedragen van € 5,- en € 10,-.
De bonnen hebben geen vervaldatum,
zodat deze altijd inwisselbaar zijn bij alle
OVS leden (zie www.ovs.nl/ledenlijst).

Op advies van Mirjam van Asten kan dan
het beste gestart worden met de aanvraag
van een Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO) voor de bedrijventerreinen.
Met een KVO kunnen bedrijven een
korting claimen bij hun individuele
verzekeringsmaatschappij. De verkregen
korting kan dan eventueel ingezet worden
als bijdrage voor het parkmanagement.
Aangezien het verkrijgen van een KVO een
omvangrijke aanvraag betreft waarbij ook
informatie van politie en brandweer nodig
is, hebben wij hierover overleg gehad met
de gemeente. Wij zijn nu in afwachting
van de reactie van de gemeente met
betrekking tot de ondersteuning bij de
aanvraag van een KVO.

Na ontvangst en een gezellig potje
frisbeegolf bij Boom Events Outdoor,
stond er een bezoek met interessante
rondleiding aan Bungalowpark de
Heihorsten op het programma. Daarna
sloten we de middag af bij Boom Events
met een lekker hamburger en wrap buffet
en een gezellige borrel.

Voor degene die aanwezig waren, fijn jullie
weer gezien en gesproken te hebben. En
voor degene die er helaas niet bij konden
zijn, graag tot snel bij een activiteit van
ondernemersvereniging Someren.

Wil jij bonnen bestellen? Stuur dan een
mailtje naar info@ovs.nl

Verder heeft Martin Jeuken helaas
besloten om de werkgroep bedrijven te
verlaten. Wij vinden dat bijzonder jammer.
Martin was al vanaf het begin bij de
werkgroep betrokken. Martin, bedankt
voor je inzet en enthousiasme.
Pieter Janssen
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5 vragen aan...

OVS lid Edumar Metaalbewerking heeft als
eerste bedrijf in Nederland het Keurmerk
MVO ZILVER hebben ontvangen.

Harrie Gubbels
Hoveniersbedrijf-Bloemisterij H. Gubbels
1 Waar krijg je elke dag energie van?
Van goed werkbaar weer, hoe heter hoe
beter! En als de klant tevreden is met het
eind resultaat van zowel de tuinaanleg,
dan wel de geleverde interieurbeplanting
of gewoon een bos bloemen. Natuurlijk
ook het omgaan met familie, vrienden en
kennissen. En niet op de laatste plaats het
gezin, lekker met z’n allen een hapje en
een drankje doen.
2 Waar verbaas jij je wel eens over?
Dat er allerlei regels en wetten worden
gemaakt die in ons vakgebied niet of
nauwelijks uitvoerbaar zijn. En mensen en
bedrijven die altijd klagen over de kosten
van tuin-interieurplanten en bloemen,
omdat wij toch vaak de sluitpost zijn.
3 Waar krijg je echt jeuk van?
Nou, ik krijg niet zo snel jeuk, maar wel van
klanten en leverancier die hun afspraken
niet nakomen. Vaak snel op te lossen via
telefoon of mail. Het is vaak een storm in
een glas water.

Samen voor de Voedselbank
OVS Lid Exxsom is sinds een aantal jaren
inzamelpunt bij deze december actie.

In een MVO certificering wordt het bedrijf
gecontroleerd op People: hoe goed is het
bedrijf voor de mensen op de werkvloer
en erbuiten; Planet: Hoe verhoudt zich
het bedrijf t.o.v. het milieu en Profit: welke
goede doelen streeft het bedrijf na en
steunt het bedrijf voor een betere wereld.
4 Wat is de belangrijkste les
die jij ooit hebt geleerd?
Dat je moet staan voor je zaak en het
product wat je verkoopt. Volg je eigen
gevoel maar sla advies van anderen niet
in de wind.

Uitslag keurmerktoets
Een duidelijke beleidsverklaring en een
MVO-managementsysteem, dat onderdeel
is van het kwaliteitsmanagementsysteem,
tonen dat Edumar gelooft in duurzaam
en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

5 Welk (ongevraagd) advies wil je de
Somerense ondernemer geven?
Dat er meer met elkaar samengewerkt
moet worden. Tussen bedrijven en
winkeliers in Someren maar ook vooral
in de kerkdorpen. Gun elkaar het licht
in de ogen, zeker in deze voor sommige
moeilijke Covid tijd. Koop lokaal!

Dit werd al gedaan sinds de oprichting,
maar door het duidelijk vast te leggen
en erover te communiceren met het
personeel is het planmatiger geworden.

Harrie geeft het stokje door aan OVS-lid
Rob Wijnen

Het was afgelopen jaar helaas meer dan
ooit nodig. Daarom hebben Ton en Toos
besloten om, uiteraard coronaproof, weer
in te gaan zamelen.

People, Planet en Profit vormen de
basis voor iedere doelstelling die wordt
nagestreefd en iedere beslissing die
genomen wordt. Op basis van de wijze
waarop hier op dit moment invulling aan
wordt gegeven in een PDCA-cyclus en
erover intern wordt gecommuniceerd
rechtvaardigen de toekenning van het
MVO-Keurmerkcertificaat niveau Zilver.
Casper Tielen
Edumar Metaalbewerking BV

Geen ‘ver van je bed actie’ maar voor de
mensen en gezinnen in Brabant die het
moeilijk hebben.
Iedereen die een bijdrage aan deze actie
geleverd heeft, in welke vorm dan ook,
heel erg bedankt.
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Eindejaarsactie
Ook dit jaar was de Eindejaarsactie
wederom een succes! Gezien de
omstandigheden heeft de actie ook dit
jaar in aangepaste vorm plaatsgevonden,
maar dat heeft niks afgedaan aan de
animo van onze leden die een prijs
beschikbaar hebben gesteld.
Ook dit jaar was er weer een rijk gevulde
prijzenpot. De prijzen varieerde van €50,tot maar liefst €1.425,-. Veel dank aan
iedereen die mee heeft gedaan!
Uiteindelijk is er besloten om de
Eindejaarsactie te verlengen, aangezien
een groot gedeelte van de deelnemende
ondernemers op slot moest. Dit is
gedeeltelijk van kortere duur geweest
waardoor de mensen nog ruimschoots zijn
of haar bonnen hebben in kunnen leveren.
Op het moment van schrijven moet de
prijsuitreiking nog plaatsvinden. Dit heeft
te maken met de heropening van de
horeca en de daarbij behorende regels.
We willen iedereen graag persoonlijk de
prijs overhandigen.

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.
De Eindejaarsactie is een mooie actie
waarbij extra hulp altijd welkom is!
Daarom staat de werkgroep altijd open
voor nieuwe krachten/ideeën.

Heb je vragen of suggesties?
Stuur een mail naar pr@ovs.nl
Annebet & Jamie - werkgroep PR

Wil jij je aansluiten bij de werkgroep?
Stuur dan een mailtje naar info@ovs.nl
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