SOV Secretarieel jaarverslag 2017
Verslag van activiteiten en verloop van de activiteiten van de SOV of waarbij de SOV
nadrukkelijk bij is betrokken.
Langste dag borrel
Na de jaarvergadering van 2017 was de eerste door ons georganiseerde activiteit de
Langste dag borrel op 16/6 bij forellenvisvijver Breukink waarbij we met 52 mensen
een gezellige avond hebben beleefd. Na een toespraak van Arend-Jan over zijn bedrijf
en haar activiteiten kon er een hengel worden uitgegooid in de vijver. Ondanks dat
de vijver rondom was bezet met hengelaars is het ons niet gelukt om veel forellen te
vangen. Het is wel gelukt om er een heel gezellige avond van te maken, voor
sommigen tot in de kleine uurtjes
Oktober uitje
Op 25 oktober hadden we ons jaarlijkse uitje met 41 deelnemers zijn we met de
touringcar naar de schietbaan van Voskuil Aalten geweest. Na ontvangst zijn we
geïnstrueerd over de beginselen van het kleiduivenschieten en het gebruik van het
wapen. Nadat we waren verdeeld in groepen konden we starten met het schieten.
Het verschil tussen beginner en geoefende schutter was al snel zichtbaar dus
daardoor was Dolf Pasman afgetekend de winnaar.
Decemberactie
Traditioneel is er de decemberactie met deelnemende winkelbedrijven, kapsalons en
autowasserette(14 bedrijven) waarbij met stempelkaarten cadeaubonnen en
dinercheques te verdienen zijn. Er zijn 8600 stempelkaarten uitgegeven. 28
deelnemers ontvingen een cadeaubon van € 25,-- en 6 deelnemers wonnen een
dinercheque van € 50,-Sinterklaasintocht
Zoals te doen gebruikelijk organiseert en maakt de SOV het mogelijk om voor de
kinderen in Steenderen en omgeving een prachtige intocht op het marktplein en
spelmiddag in de sporthal met Sinterklaas en zijn pieten te beleven. Dit jaar heeft
namens het SOV bestuur Edith Steintjes dit in samenwerking met Hans Geurts en
Hester Kemper georganiseerd en ze zijn er in geslaagd om maar liefst 12 pieten met
Sint mee te krijgen naar Steenderen.
25 november om 14.00uur is Sinterklaas met pieten op het marktplein ingehaald
door de Wethouder, ca. 200 kinderen en vele ouders, oma’s en opa’s.
Wat doet de SOV naast de gezamenlijk activiteiten voor alle leden?
De SOV heeft middels een werkgroep zitting in verschillende overleggen waarin ze de
belangen van de leden van de SOV behartigt bij zaken die spelen richting beleid,
gemeente en politiek. Deze werkgroep bestaat uit Ward van der Reijden (bestuur) en
Ap Meulenveld.

Het OPB – Ondernemers Platform Bronckhorst
Dit is een platform waarin ondernemersverenigingen vanuit de verschillende kernen in
de gemeente Bronckhorst gezamenlijk zitting hebben. Deze overleggen met elkaar en
de gemeente over kern-overstijgende thema’s en beleid dat raakt aan het
ondernemersklimaat. Belangrijk onderwerp hierin is de economische visie die nu in
samenspraak met partijen wordt opgesteld. Vergaderingen zijn 4x per jaar, 2x per
jaar met wethouder Engels, de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente en een
vertegenwoordiger van MKB Nederland.

Vitale kern Steenderen
De werkgroep neemt namens de SOV deel aan het project Vitale Kern Steenderen. Dit
project is afgelopen september opgestart. Hierin hebben naast de SOV, Het
Steenderens Belang, St. Welzijn Steenderen, St. Woonzorgcentrum en de Gemeente
Bronckhorst overleg onder begeleiding van een extern procesbegeleider. Kern van de
opgave is de toekomst van het dorp. Hoe moet dit eruit zien, welke zaken zijn op korte
termijn noodzakelijk en welke projecten spelen over meerdere jaren om Steenderen zo
te laten zijn zoals wij dit met z’n allen willen? Binnen deze kernvraag zijn er vier
hoofdthema’s onderscheiden die met name ook voor ondernemers van belang
(kunnen) zijn:





Inrichting openbare ruimte en verkeer (incl. toegankelijkheid)
Wonen, met name het perspectief van de sociale woningbouw (Sité)
Economische bedrijvigheid.
Ontmoeten: welzijn, sport en cultuur

Sinds de start van het project in September zijn er 2-wekelijkse vergaderingen
geweest. In het kader van dit proces is tijdens het oktoberuitje aan de leden van de
SOV gevraagd om te reageren op de vraag wat er goed is in Steenderen en wat er
verbeterd kan worden. De output van deze sessie is meegenomen in de vervolgoverleggen.
Aansluitend op de algemene ledenvergadering 5 februari zal de stand van zaken van
dit proces worden toegelicht en gaan we in gesprek met alle aanwezigen. We vinden
het belangrijk dat iedereen zijn stem kan laten horen en inbreng kan hebben. We
hechten grote waarde aan een breed draagvlak.
Het ondernemersontbijt
Regelmatig organiseert de gemeente Bronckhorst een ondernemersontbijt. Hierbij
wordt u als ondernemer uitgenodigd om tijdens een ontbijt in het gemeentehuis in
gesprek te gaan met gemeente en andere ondernemers over het ondernemersklimaat
en trends in de economische ontwikkeling in Bronckhorst. Ap is namens de werkgroep
een aantal keren bij dit ontbijt aanwezig geweest. Iedere ondernemer kan deelnemen
aan het ontbijt (mits aangemeld).

Nieuwe SOV leden 2017
Als SOV willen wij zoveel mogelijk ondernemers uit de oude gemeente Steenderen
samenbrengen en daarom zijn wij blij ook in 2017 nieuwe bedrijven te hebben
mogen inschrijven als lid van De SOV
Welkom aan:
Thijs Autoschade
Thijs Brouwer
Signaal Reclame
Hans Aal
Gerritsen autoschade
Jaco Gerritsen
Vermogensadvies en meer ...Ab Meulenveld
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