Vergadering Raad van Advies
14 oktober 2015
Hotel Central, 19.00 uur
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Opening en mededelingen
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J. Bertrums opent de 3e vergadering voor de Raad van Advies om 19.13 uur en
vraagt een ieder de enquête en presentielijst te tekenen. “Helaas moet ik beginnen
met een vreselijke mededeling. Gisteren is totaal onverwachts Bart Repko, uitbater
van de Meierijsche Kar aan een hartstilstand overleden. Bart was een zeer betrokken
ondernemer en actief op vele gebieden. Bart is slechts 47 jaar geworden. Wij wensen
zijn vrouw Brigitte en zijn kinderen Teun en Neeltje veel sterkte toe. Ik vraag u om
een moment van bezinning.” “Helaas moet ik u ook mededelen dat onze voorzitter,
Hans Bierens getroffen is door een lichte herseninfarct. Zijn herstel gaat naar wens,
maar hij zal het nog een tijdje rustig aan moeten doen.” “De agenda voor vanavond is
iets aangepast, we zullen beginnen met de presentatie Bosch500 en daarna
overgaan tot de andere punten van de agenda.”

Verslag 4 maart (www.soch.nl)
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Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Financiën
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Bernard Kuenen presenteert de jaarrekening tot 1 oktober en licht deze toe. Een
ieder kan op de site zien welke evenementen zijn goedgekeurd/afgekeurd. De
volledige presentatie vindt u op de site www.soch.nl onder het kopje nieuwsarchief.

Presentatie Bosch500
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Lian Duif programmamanager presenteert Bosch Experience. Op 30 november is er
een presentatie over het hele programma van Bosch Experience. Er wordt een
commissie samen gesteld. Deze bestaat uit Claus Kapteijns, Irma van hoof, Willem
Schütte, Goedele Wellens, Louis Poncin en Andries Meulendijks.

Presentatie Shopping Night voor de hele binnenstad (20 nov)
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Stefan van Ham presenteert Late Night Shopping. Er komt een evaluatie na het
evenement ook is het de bedoeling om het een jaarlijks evenement te laten worden.
Het comité gaat van deur tot deur om zoveel mogelijk deelnemers te trekken. De
volledige presentatie vindt u op de site www.soch.nl onder het kopje nieuwsarchief.

Onderwerpen voor een brainstorm; nieuwe ideeën


Jolanda Bertrums vraagt aan een ieder wie ideeën heeft voor de brainstorm SOCH in
2016 deze kunt u ook middels e-mail sturen naar info@soch.nl
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Wat verder ter tafel komt
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Enquête: deze vindt u op de site www.soch.nl onder het kopje nieuwsarchief.

Rondvraag








Irma van Hoof vraagt waarom er niet meer evenementen voor jongeren zijn in de
binnenstad (onderwerp brainstorm februari 2016).
Sfeerverlichting: dit jaar is er geen uitbreiding. De Voorzitter vraagt een commissie
samen te stellen die nog begint voor 2016. Deze bestaat uit Marcel van Zwam, Ben
van den Thillart (Adviseur), Marcel Fagel, Otto van den Groenendaal en Steef
Spanjer.
W. Schütte bedankt de voorzitter voor de plezierige, efficiënte vergadering.
Mulders vraagt om een andere busroute. De Voorzitter verwijst hem naar de
Gemeente of Hartje ’s-Hertogenbosch.
J. van Thiel meldt dat 50.000,- per jaar een stijging in het aantal bezoekers trekt.
R. Brouwer vraagt wat de bijdrage van de ondernemers aan het ondernemersfonds
is. De Voorzitter meldt dat dit nog besproken word met de Gemeente maar verwacht
maximaal een lichte verhoging.

