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Verslag EBK ledenjaarvergadering 

 

Datum:  Maandag 16 mei 2022 

Aanvang: 19.00 uur 

Locatie:  Café Partycentrum Van Haandel in Erp 

Deelnemers: A. Bolwerk (voorzitter), P. van Hek, D. van Doorn, S. van den Hurk, S. Kanters, 

O. Sanders (accountmanager bedrijven Meierijstad), J. van de Steeg (accountmanager 

bedrijven Meierijstad), M. van der Pol (POM) en overige aangemelde EBK-leden. 

Notulist:  R. Kerkhof  

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Ingekomen stukken en nieuwe leden 
Nieuwe EBK leden mogen iedere ledenvergadering een korte pitch houden om zich te presenteren. 
Deze keer is het de beurt aan Peter Delisse met zijn bedrijf Peter Delisse Tuinmachines. 
 
3. Financieel verslag 2021 en begroting 2022 
De voorzitter presenteert het financieel verslag 2021 en de begroting voor 2022.  

• De bijdrage aan POM wordt toegelicht.  

• Het verenigingsvermogen is positief. De retailcommissie mag de begroting nog benutten. 
Daarnaast wordt het positieve saldo gebruikt voor ledenactiviteiten en leefbaarheid.  

• De tarieven voor de contributie van 2022 blijven ongewijzigd.  
 
De kascontrole is verricht door mevr. Annie Kanters en mevr. I. van Dooren. Alle stukken zijn ter 
controle aangeboden. De commissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen tijdens de controle 
en verleent derhalve decharge aan het EBK-bestuur.  
Voor de jaarvergadering 2023 neemt mevr. I. van Dooren nog een jaar zitting in de kascommissie. 
Daarnaast wordt ter vervanging van de heer mevrouw Kanters nog naar een nieuw kascommissielid 
gezocht.  
 
De voorzitter spreekt tenslotte zijn dank uit aan William van Aerle van Biemans Accountants en 
Belastingadviseurs voor al hun vrijwillige inzet voor EBK. 
 
4. Bestuurs- en (her)verkiezing 
Rooster van aftreden 2022 
- Mevrouw Van Doorn - van den Elzen treedt conform de regels van de statuten af. Dit
 bestuurslid heeft zich herkiesbaar gesteld. De vergadering heeft zich middels handopsteken
 positief uitgesproken over de herverkiezing van mevrouw van Doorn – van den Elzen.  
- De heer Bolwerk heeft per 14-06-2021 de functie van penningmeester aanvaardt.  

De heer  Bolwerk legt per 30-06-2022 de interim-werkzaamheden als voorzitter neer.  
De vacature van voorzitter is momenteel nog vacant.  

Voorzitter Anton Bolwerk ontvangt voor zijn jarenlange inzet voor EBK een zeer verdiende bos 
bloemen, een presentje en een zeer hartelijk applaus om hem te bedanken. 
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5. Save the date 
- Woensdag 6 juli 2022: Bezoek Bulkio en VandenBosch Experience 
- Vrijdag 16 september 2022: Ledenfeestdag, met een bezoek aan Eindhoven 
 
6. Gemeentelijke zaken 
De heer Otto Sanders, accountmanager bedrijven gemeente Meierijstad, is per heden het nieuwe 
aanspreekpunt voor EBK.   
 
In het nieuwe coalitieakkoord staan de volgende zaken vermeld, die relevant zijn op gebied van 
economie: 
- Uitbreidingsruimte voor lokale ondernemers is een belangrijke opgave voor Meierijstad.  
- Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan
 een vitaal en dynamisch buitengebied. 
- Passende en menswaardige huisvesting voor onze internationale werknemers. 
 
De volgende zaken worden gemist in het coalitieakkoord: 
- EBK roept de gemeente op om Molenakker II te ontwikkelen, naar aanleiding van de directe
 vraag van Erpse ondernemers naar 1,4 ha bedrijventerrein. 
- Het openbaar vervoer in Erp waar mogelijk uitbreiden en beetpakken. 
- Duurzaamheid en energie moet nadrukkelijk op de agenda komen. 
 
7. POM-ontwikkelingen 
Namens POM deelt Marjon van de Pol de belangrijkste POM- agendapunten van de komende maand.  
Daarnaast gaat ze in op KVO. Aan het einde van het jaar volgt een enquête, voor behoud van 
certificering. POM roept op om deze enquête te vullen. Bij onvoldoende respons blijft certificering 
achterwege. Certificering geeft korting op de verzekeringspremie. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen meer, waarna de formele vergadering eindigt. De voorzitter dankt alvast iedereen 
voor zijn komst. Aansluitend volgt een fascinerende kennismaking met 6 jonge, succesvolle Erpse 
ondernemers in de mediaproductie en entertainmentindustrie:   
 

• Floris Christiaans (lifestyle fotograaf) 

• Philip Christiaans (creativiteit zakelijk benutten)  

• Frederique van den Boomen (live muziek)  
• Isabelle van den Boomen (videoproducties) 

• Tom van den Tillaer (servicing the event, music & artist industry)  
• Ollie Christiaans (creatieve concepten en videoproducties) 

 
Ondernemers die nationaal en internationaal aan de weg timmeren. Met passie als basis voor 
succesvol ondernemerschap. Deze avond volop beeld en geluid wordt afgesloten met een spetterend 
optreden van Frederique van den Boomen. 
 
EBK dankt iedereen die heeft meegeholpen deze wervelende avond te organiseren, in het bijzonder 
bovenstaande 6 jonge, talentvolle ondernemers uit Erp en Café Partycentrum Van Haandel.  
 
 

Wij hopen u te begroeten bij de volgende ledenavond op woensdag 6 juli 2022. 
De ledenfeestdag staat gepland op vrijdag 16 september 2022. Noteert u die datum ook alvast in uw 
agenda? 
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