
Wij verwelkomen wederom één nieuw OVB-lid in februari 2017, 
namelijk:
Carl en Caroline Manders van Gedo Elektro B.V. Meer informatie? 
Kijk op: www.gedo-elektro.nl
Ben jij ondernemer en woon of werk jij in Berlicum of Middel-
rode? Wordt lid! Meld je aan via de website www.ovberlicum.nl 
of stuur een mailtje naar secretaris@ovberlicum.nl

Wat:  Algemene Ledenvergadering OVB
 
Waar:     Switch180Club 

 Sassenheimseweg 56 
 5258 HL Berlicum 
 T: 073 8510826 
 E: info@switch180club.nl

 
Wanneer:  Donderdag 16 maart 2017 

19.30 uur: Ontvangst met koffie/thee 
20.00-21.00 uur: ALV 
21.00-21.15 uur: pauze 
21.15 uur: korte presentatie Switch180Club 
21.30-22.00 uur: presentatie diverse sportactiviteiten 
in drie groepen 
22.00 uur: borrel met (gezond) hapje en drankje

 
Switch180Club geeft een demonstratie van onderstaande sporten. 
De leden van de OVB worden van harte uitgenodigd om mee te 
doen met de demonstraties. Niks is verplicht maar als je het leuk 
vindt om uit te proberen neem dan je sportspullen mee (kleedka-
mers en douches kunnen gebruikt worden).

Zoek je een ondernemer in Berlicum...kijk op www.ovberlicum.nl

Kijk voor meer nieuws en informatie op www.ovberlicum.nl

Winst of plezier? 
Winst én plezier! 
Zoals Transavia-directeur Mattijs ten Brink in het BD om-
schrijft “Een bedrijf draait om veel meer dan winst. Mensen 
komen niet hun bed ’s-ochtends uit voor het salaris of mooie 
resultaten. Ze willen verbinding voelen en plezier maken op 
hun werk”.
Het artikel ging over de ongewenste overnamepoging van 
Unilever. Mooi om even stil te staan hoe bedrijven op dit 
moment bestuurd worden. Gelukkig zijn er steeds meer 
inspirerende topmannen/topvrouwen.
Unilever-topman Paul Polman is zo’n dienend leider. Met zijn
Sustainable Living Plan (SLP) laat hij zien hoe je omzet kunt 
verdubbelen en tegelijkertijd de milieuvoetafdruk verkleinen. 
Winst en plezier, duurzaam zijn noem ik ook plezier, gaan dus 
samen.
Meer dan ooit zijn we gaan beseffen dat werken leuk mag 
zijn.
Hoe was het vroeger. Werkdagen van 16 uur. Geen loon bij 
ziekte. Kinderen moesten tot 1874 in fabrieken meewerken. 
Dat laatste was noodzakelijk omdat de lonen laag waren. 
De verhouding werknemer/baas lag ook heel anders. Het 
draaide niet om werkplezier en zelfontwikkeling. Je deed 
gewoon wat de baas vroeg.
In 100 jaar tijd is er veel veranderd. Werken mag leuk zijn. 
Daar wordt alles aan gedaan. Inspirerende werkomgeving 
en een heel andere verhouding tussen ‘baas;’ en werkne-
mer. Zoals ik eerder al heb geschreven leven we nu in een 
Belevenis- en Betekeniseconomie. Het mooiste economische 
tijdperk ooit!
Aandacht voor maatschappelijke waarde. Bedrijven hebben 
steeds vaker een duurzaamheidsstrategie, zowel voor omge-
ving als voor de medewerker. Dit brengt nog heel veel moois 
voor de langere termijn.
Natuurlijk is het zo dat bedrijven winst moeten maken om 
ook plezier te kunnen blijven maken. Het is noodzakelijk 
om te ondernemen. Om te innoveren. Om te groeien. We 
houden het dus op winst én plezier!

Wim Schuurmans
Voorzitter OndernemersVereniging Berlicum

ColuMn

Berlicum, het meest ondernemende 
dorp van Nederland

GA IK HET nu AnDERS DoEn….???

BERlICuM – Hij noemt zich een specialist in elektra, beveiliging 
en telematica. Met ruim twintig jaar ervaring mag Bas van Gaal 
Elektro gevestigd aan de Achterweg 5 in Berlicum zich dat ook 
noemen. Kleine en grote klussen, binnen en buiten, bij particu-
lieren, de utiliteitsbouw en de agrarische sector. Bas van Gaal 
Elektro levert kwaliteit, is flexibel en is een vakman als het gaat 
over elektriciteit en alles wat daarmee samenhangt.

Door Wendy van Lijssel

Na tien jaar voor een baas gewerkt te hebben besloot Bas van Gaal 
ruim tien jaar geleden als zelfstandige verder te gaan. Dat maakt 

dat hij opgeteld al over ruim 20 jaar kennis en ervaring beschikt. 
Van meterkast tot stopcontact. Bas van Gaal Elektro verzorgt de 
elektrotechniek voor zowel woonhuizen, utiliteitsbouw en agra-
rische sector. Ook het aanleggen van domotica oftewel huisauto-
matisering, zit in zijn dienstenpakket. Dat is nog steeds niet alles. 
Van Gaal is ook een expert in het verhogen van de beveiliging van 
woning of bedrijfspand en het realiseren van betrouwbare netwer-
kinstallaties. Tot slot houdt van Gaal zich bezig met het aanleggen 
van buitenverlichting en informeert en adviseert iedereen op 
gebied van duurzame elektro oplossingen. Van Gaal heeft plezier 
in zijn vak: “Het klantencontact en werk is afwisselend. Geen dag 
is hetzelfde.” Zie ook www.basvangaalelektro.nl of 06-13304884

lID In THE SpoTlIGHT!

Specialist in elektra, beveiliging en telematica

AGEnDA
16 maart  ALV OVB bij Switch180Club, Sassenheimseweg 56 te 

Berlicum
27 maart        Ondernemersavond De Ruwenberg 

Sint-Michielsgestel
April       Lenteborrel. Datum en locatie volgt
Mei              Bedrijfsbezoek PLUS. Datum, info en ‘PLUS’ volgt
16 juni   Zomerfeest bij De Witte Zwaan (vanaf 18.00 uur) . 

Aanvullende details volgen.

lEDEnnIEuWS

AlV oVB

Op donderdag 16 februari 
kwamen een 50-tal Berlicumse 
ondernemers (en een paar in spé) 
bij elkaar in Herberg de Gouden 
Leeuw voor een masterclass 
Pitchen, oftewel: hoe kan ik 
mijn boodschap het beste voor 
het voetlicht brengen bij mijn 
klanten?

Op heel inspirerende wijze heeft 
Patrick van Gils ons meegenomen 
in de wereld van presenteren en 
pitchen.
Probeer maar eens in twee woor-
den te zeggen wat je bent en waar je uniek in bent: ben je dan een 
betrokken makelaar of een deskundige keukenbouwer….
Zo zat de hele avond vol met instructie, informatie en veel kleine 
opdrachtjes waarin je kon oefenen met jezelf presenteren volgens 
een slim stramien. Er werden zelfs op die avond nieuwe klanten 

gevonden voor enkele ondernemers want het ada-
gio van de avond was helder: blijf authentiek en 
vertel kort wie je bent en wat je kunt. Maar vooral: 
luister naar de klant en probeer te ontdekken 
waar zijn  behoeftes liggen. Voor veel onderne-
mers een mooie wake-up call en voor een enkeling 
een bevestiging dat ze op de goede weg zitten.
Kortom een avond die vraagt om herhaling. 

Mijn naam is Miranda Sanders en ik ben sinds 2016 werkzaam 
bij Mijn Gemeente Dichtbij (fusie tussen gemeenten Boxtel en 
Sint-Michielsgestel). Bij de gemeente Boxtel ben ik werkzaam 
geweest als bedrijfscontactfunctionaris en beleidsmedewerker 
Economische Zaken voor de bedrijventerreinen en ZZP’ers. 
Bij Mijn Gemeente Dichtbij vervul ik de functie van accountma-
nager bedrijven voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Mijn 
inhoudelijke expertise ligt met name op kavelverkoop, her-
structureringsprojecten (bedrijventerreinen) en publiek/private 
samenwerkingsvormen.
 
In mijn vrije tijd run ik samen met mijn man en onze 4 dochters 
café ’t Groene Woud in Liempde. Voor hobby’s blijft  dus niet 
zoveel tijd over, maar als ik een paar 
vrije uurtjes heb breng ik deze graag 
door op de fiets of door creatief bezig 
te zijn. Ook ga ik graag dagjes weg met 
mijn gezin of met mijn zussen. 
 
Wil je  een keer gezellig een praatje 
komen maken of wil je iets bespreken 
dan kun je me bereiken via mijn email: 
m.sanders@mijngemeentedichtbij.nl of 
via de telefoon 0411-655390.

EVEn VooRSTEllEn

RapidFit Kickboksen


