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Agenda

Vrijdag

12 februari  Midwinterfeest met partner
   Locatie: 4e Tochtweg 9b

   Tijd: vanaf 17.00 uur   
 
Dinsdag   

22 maart  Algemene Ledenvergadering
   

Net niet meer in 2015, maar daar is dan toch de nieuwsbrief van de OVM.
Hierbij kan ik dan mooi van de gelegenheid gebruik maken, u -namens het bestuur- het 
allerbeste toe te wensen voor 2016. Laten we hopen dat het voorzichtige herstel van 
onze economie door mag zetten en dat er goede oplossingen gevonden worden voor de 
uitdagingen waar we binnen onze bedrijven, maar ook in het hele land, mee te maken 
krijgen.
Wat betreft onze ondernemersvereniging kunnen we -denk ik- terugkijken op een 
mooi jaar. Velen van u hebben onze bijeenkomsten bijgewoond. We hebben mooie 
stappen gezet m.b.t. het aanbestedingsbeleid binnen Zuidplas. Er zijn een aantal -voor 
ondernemers- belangrijke punten onder de aandacht gebracht bij de gemeente en we 
hebben invloed kunnen uitoefenen op de uitwerking van die punten. Wat me echter het 
meeste aanspreekt is, dat de ondernemers elkaar steeds beter weten te vinden. Ons 
gevoel als bestuur is dat de goede sfeer binnen de vereniging daadwerkelijk bijdraagt 
aan het verbeteren van het ondernemersklimaat en daar doen we het ten slotte voor.  

Zoals u zult weten neemt onze penningmeester Patricia Schook in 2016 helaas afscheid
van het bestuur, maar we zijn blij u te kunnen melden dat we een enthousiast nieuw
lid, voor u een bekend gezicht, bereid hebben gevonden ons bestuur te versterken.
In de komende ledenvergadering zullen wij deze aan u voordragen.

Voor die tijd hebben we eerst nog het midwinterfeest van 12 februari op de agenda 
staan, georganiseerd door onze activiteitencommissie. Wij hopen u daar uiteraard te 
kunnen verwelkomen.

Veel plezier bij het doornemen van onze nieuwsbrief en graag tot zeer binnenkort!

Frans Vink

Spreekuur wethouder
Met ingang van het nieuwe jaar zal  wethouder Rik van Woudenberg een inloopspreekuur 
houden op locatie van de bedrijvenborrel.
Ondernemers met vragen of ideeën kunnen een uur voor de officiële aanvang van de 
bedrijvenborrel  persoonlijk een afspraak maken met de wethouder.
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Euro Bob
Hoge Gouwe 105
GOUDA 
Tel: 06-29422270
info@eurobob.nl

Eigenaar: Jorn Borsboom

www.eurobob.nl

Euro Bob is een chauff eursdienstenbedrijf, met als focus BOB 
chauff eurs en privé chauff eurs. BOB chauff eurs brengen u vei-
lig en vertrouwd in uw eigen auto naar uw bestemming. Onze 
privé chauff eurs kunnen u tegen een scherp tarief de hele dag 
rondrijden.
Flexibiliteit en kwaliteit staan alti jd voorop bij alle beslissingen 
die wij nemen. Mocht u binnen een uur een chauff eur nodig 
hebben, bent u bij ons aan het goede adres.

E ven voorstellen . . . . .

Keuken en Interieur
Kerkplein 28
2841 XM Moordrecht

Email info@keukeneninterieur.nl
GSM 06 - 23 96 39 82
Telefoon 0182 - 37 59 03

Werkplaats:
Ambachtweg 7, 2841 MA Moordrecht

Eigenaar: Kees van der Stouwe

www.keukeneninterieur.nl

N ieuwe leden

Wij leveren overal in de Randstad binnen een uur een chauf-
feur. Onze chauff eurs komen u netjes in pak ophalen en weten 
met vrijwel alle auto’s om te gaan. Euro BOB is 24/7 bereikbaar 
op 0900 – 3876262 voor meer informati e of om een chauff eur 
te bestellen.

Rodenburg Schilderwerken
Prins Bernhardstraat 10
2841 TH MOORDRECHT
Tel: 06 11 433 214
info@rodenburgschilderwerken.nl

Eigenaar: Richard Rodenburg 

www.rodenburgschilderwerken.nl 

Rodenburg Schilderwerken is een jonge onderneming, die kan 
bouwen op ruim 20 jaar ervaring in de schildersbranche. Wij 
bieden een brede ‘all round’ dienstverlening op het gebied 
van schilderwerken voor binnen en buiten, behangen, hout-
rotreparati e en het schoonmaken van kunststof kozijnen. Dat 
doen wij voor parti culieren, maar ook voor bedrijven, VVE’s en 
sti chti ngen. 
Voor een nog completere dienstverlening, werken wij nauw 
samen met gespecialiseerde bedrijven en kunnen wij u ook 

van dienst zijn met glaszett en (enkelzijdig en dubbelzijdig) en 
spackspuiten.
Wij werken met moderne materialen en eenvoudig verwerk-
bare verf van hoge kwaliteit. Daardoor kunt u alti jd rekenen op 
een uitstekend eindresultaat. Schilderen is waar een precisie-
werk, dus onze schilders werken alti jd zeer nauwkeurig, onge-
acht het project waar wij aan werken. Bij onze werkzaamheden 
staan kwaliteit en duurzaamheid alti jd voorop.
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Peut Moordrecht
Ambachtweg 40
2841 LZ MOORDRECHT 
Tel: 010-4151722
Erik@tankenbijlagendijk.nl

Eigenaar: Erik Lagendijk

www.tankenbijlagendijk.nl

Als nieuwe eigenaar van het Peut tankstation in Moordrecht 
ben ik trots op wat het tankstation is en al bereikt heeft. 
Scherpe brandstofprijzen, een kundig, goed en positief team, 
mooie klanten, uitstekende wasboxen en de beste car wash 
van Moordrecht en omstreken! Al deze sterke punten gaan 
we verder uitbouwen. Zo hebben we onze reeds voordelige 
brandstofprijzen in het weekend nog scherper kunnen maken 
en verkopen wij osmose water aan bijvoorbeeld glazenwas-
sers. 

Maar ook blijven we innoveren. Dat doen we onder meer 
met onze Tankpas die wij zelf coderen en per klant naar wens 
kunnen instellen. Kies uw eigen pincode, geen gedoe meer 
met bonnetjes en geen extra kosten voor factuur of tankpas bij 
gebruik op onze stations. Natuurlijk kunt u met de tankpas ook 
uw wasbeurten afrekenen, als u dat wenst. Ook hebben we de 
oplossing voor tanken op ELK bemand tankstation in Neder-
land. Dus niet alleen bij ons Peut tankstation, maar ook bij alle 
andere merken als Shell, BP, Total, enz. Dit is superhandig als 
u regelmatig het land in moet en niet alleen op 1 station wilt 
of kunt tanken. Deze oplossing is meer dan de helft goedkoper 
(slechts €2,- p/m) dan wat MKB Brandstof (of een oliemaat-
schappij) rekent en aangezien wij zelf screenen en factureren 
vragen wij bijna nooit een borg bij op rekening tanken of was-
sen. 

Verder willen wij nog meer de ontmoetingsplek worden van 
Moordrecht, waarbij u even met een klant of buurman kunt af-
spreken op ons station, onder het genot van een vers gemalen 

E ven voorstellen . . . . .

kopje Lavazza koffie. En in het weekend zullen wij u verwennen 
met vers gebakken stokbrood. Daarbij hebben we leuke en ver-
rassende acties, zoals bijvoorbeeld de altijd handige handdoek 
bij tankbeurt, voordelig autowassen, gratis autoruitreparatie of 
misschien wel een koppeling met producten uit uw bedrijf.

Kortom, u bent van harte welkom bij ons familiebedrijf Peut 
Moordrecht, waar u nog werkelijk koning bent en waar u 
en uw voertuig nog ouderwets verwend worden tegen de 
scherpst mogelijke prijs en met de meest uitgebreide service. 
Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Ik spreek u graag per-
soonlijk en ben bereikbaar op 010-4151722. Of per mail: erik@
tankenbijlagendijk.nl

Speciale aanbieding voor alle leden van de OVM:
Wij bieden u een vaste lage prijs op onze brandstoffen, gere-
kend vanaf de adviesprijs.
- 10ct korting op euro 95
- 8ct korting op diesel
- 21ct korting op LPG
- 10% korting op autowassen
- Natuurlijk ook voor bestaande klanten!

Meedoen? 
Graag aanmelden via Diane@tankenbijlagendijk.nl met de 
vermelding: Lid OV Moordrecht.

In 2016 willen we starten met de nieuwe rubriek; 

Ondernemersnieuws
Het bestuur biedt u de mogelijkheid uw bedrijf of een bepaald 
product bij de leden onder de aandacht te brengen. 
Ieder lid kan één keer per jaar iets aanleveren van maximaal 
een kwart A4.
Het bestuur beslist of dit geplaatst kan worden in de nieuws-
brief. De eerstvolgende nieuwsbrief van 2016 zal in april 
verschijnen.
Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u 
de informatie sturen naar het secretariaat:
info@ovmmoordrecht.nl

Nieuwe rubriek
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F oto impressie bedrijvenborrel Haar’81, Joy2Care en   
   Starwellness massagepraktijk

4

Goede ontvangst!

Uitleg van
Joy2Care
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Naam   : Jan Bos
Functie   : Algemeen directeur bij Fa. J. Bos & Zn.
Geboren   : In Gouda geboren, maar woont al zijn hele leven in Moordrecht
Opleiding  : 5 jr MAVO Prof Gunningschool. 
     Daarna Avondschool Aannemersdiploma (vaktechnisch), 2 avonden per week. 
     MTS, Middenstand Plus. 
     Diverse opleidingen op gebied van hydrauliek, chauffeursdiploma’s. 
     ‘Training on the job’, waaronder op gebied van (GPS) kranen en shovels. 
Aantal personeelsleden : 24 vast, plus ca. net zoveel ZZP’ers. 

Fa. J. Bos & Zn., wie kent het niet in Moordrecht? 
Wanneer je vanaf de oostkant Moordrecht nadert, zie je de grote zand- en grinthopen al langs de IJssel liggen. Ook de grote 
blauwe kiep- en kraanwagens zijn voor de meeste Moordrechtenaren een bekend verschijnsel.

Tijd om eens wat vragen te stellen aan een van de huidige directeuren, Jan Bos.

Jan, jij bent alweer de 3e generatie die dit bedrijf leidt. Vertel eens over de beginjaren van het bedrijf? 
“Mijn opa, Jan Bos, startte het familiebedrijf in 1932. Hij begon als zandschipper in Ouderkerk aan den IJssel. Hij ging de boer 
op met zijn zandhandel, net als de melkboer, huis-aan-huis. De oorlog begon en opa had het niet makkelijk. Maar liefst 5 auto’s 
werden in die tijd door de Duitsers gevorderd. Na de oorlog is er slechts één auto teruggevonden; in onderdelen…
In 1934 werd het bedrijf een VOF en verhuisde opa naar Moordrecht. Tot 20 jaar geleden heeft het bedrijf aan de IJsselkade 
gezeten. 
Opa en oma Bos kregen 2 zoons; mijn oom Steef en mijn vader, Leen. Oom Steef (84) is trouwens nog steeds aan het bedrijf 
verbonden; hij verricht allerlei hand- en spandiensten voor ons.”

Een echt familiebedrijf dus! Was het voor jou een logische stap om het familiebedrijf voort te zetten?
“Nou nee, dat lag niet echt voor de hand. Ik was enig kind en had geen idee wat ik wilde gaan doen. Ik heb zelfs nog getwijfeld 
om een paar jaar het leger in gegaan, om te ontdekken wat ik nu eigenlijk wilde, maar ook dat werd ‘m niet. In 1955 startte opa 
met het aannemersbedrijf. Wegen aanleggen, grondwerk voor bouwputten, en sindsdien hebben we ook altijd veel werk gedaan 
voor de gemeentes Moordrecht en Waddinxveen. Ook heeft hij mooie klussen gedaan voor het Spoor- en Bouwbedrijf, o.a. 
waarvan het zand voor een deel afkomstig is van afgravingen van het Eurostrand in Valkenswaard.
Uiteindelijk heb ik toch besloten om in het familiebedrijf aan de slag te gaan. In 1976 kwam ik in de zaak te werken en sinds 20 
jaar ben ik directeur.” 

Jullie zand komt dus van afgravingen en dat verkoop je door?
“Ja, daar komt het inderdaad op neer. Rivieren als de IJssel, de Rijn en de Lek die verbreed en/of uitgediept worden. Grint van de 
Maas. Maar ook zand uit zee. Het zijn de producten die verkocht worden aan bedrijven en particulieren.” 

Waar is de Fa. J. Bos momenteel mee bezig?
“Fa. J. Bos & Zn. bestaat inmiddels uit 3 poten; het aannemersbedrijf, een handelsbedrijf en transportbedrijf; we zijn dus op 
meerdere vlakken actief. 
Maar om enkele projecten te benoemen: De laatste 1,5 jaar hebben we in Westergouwe 900.000 kuub zand verreden van onze 
loswal naar het werk.
Daarna nog eens 200.000/300.000 kuub extra op het werk verplaatst. We zijn altijd druk met het maken van beschoeiingen, 
vijvers en groenzones voor diverse opdrachtgevers . Met name in de crisistijd waren we daar heel blij mee. Gelukkig hebben we 
altijd goed werk gehad in Moordrecht en Waddinxveen. In Gouda is het wat dat betreft een stuk moeilijker om tussen te komen. 
Verder hebben we recent een grote bijdrage geleverd aan het mooie en grote project Brede School. En we zijn bezig in de Binck-
horst en het project De Eilanden (De Tuinen) in Bleiswijk/Lansingerland.” 

Ook materieelverhuur is een onderdeel van de Fa. J. Bos. Jullie verhuren materieel zoals graafkranen, shovels en vrachtwa-
gens. Kan iedereen dat zomaar huren? 
“Iedereen kan het materieel inhuren, maar ….. wel met bediening uiteraard!”

Jullie hebben inmiddels ook een extra opslag op de Kortenoord. Uitbreiding?
“Klopt we huren daar de overslagwerf. Niet alleen omdat het nodig is, maar ook om onze concurrentiepositie in Nieuwerkerk ad 
IJssel en Zevenhuizen meer te verstevigen. Noem het maar een tactische zet.”

I nterview met..... Jan Bos
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Sneeuwschuiven; de winter is weer in aantocht. “Vroeger”, in de ti jd van de zelfstandige gemeente Moordrecht, stond de Fa. 
Bos alti jd garant voor schone en veilige wegen ti jdens het barre winterweer…. Kan Moordrecht nog steeds op jullie rekenen?
“Haha, ja, wat ons betreft  wel hoor! Daar ligt het zeker niet aan. We strooiden al 40 jaar voor de Gemeente, dus wanneer we 
gebeld worden, staan we paraat, maar tegenwoordig strooien meest voor bedrijven.”

Heeft  de Fa. Bos eigenlijk voordeel gehad van de overgang van gemeente Moordrecht naar gemeente Zuidplas?
“In eerste instanti e zeker niet; eerder een achteruitgang. Gelukkig is daar nu een kentering in gekomen, zeker na het gesprek met 
Rik van Woudenberg met de Ondernemersvereniging. Laten we het er maar op houden dat de uitvoering door sommige ambte-
naren anders is, dan de politi ek eigenlijk voor ogen heeft  of had. Maar dan is het kwaad soms al geschied.”

Even terugkijkend … is er in jouw arbeidsverleden nog iets grappigs, bijzonders, stoms of geks gebeurd? In elk geval iets wat 
jou alti jd is bijgebleven?
(Jan zijn ogen gaan ineens twinkelen ….)
“Eeeehhh jaaaa!! Maar dat heb ik eigenlijk een beetje verstopt….!” 

Vertel eens?
“Ik heb namelijk ooit eens een schoolreisje vastgezet in de Leliestraat. 
Wij waren daar aan het werk en er was ruimte gemaakt om de werkzaamheden te kunnen verrichten. De school in de Leliestraat 
zou echter die dag op schoolreisje gaan en die eigenwijze buschauff eurs blokkeerden daar plots de hele boel. We konden ons 
werk niet doen. Ik was in die ti jd nogal heetgebakerd. Even geduld, dat was er niet bij, en de gemoederen liepen uiteindelijk bij 
beide parti jen op. Dat resulteerde er toen in dat we een shovel voor de bus hebben gezet en we zijn een half uur gaan eten. De 
schoolreis kon toen niet vertrekken….
Dat werd ons uiteraard niet in dank afgenomen door de school en Gemeente. Met name die laatste was echt heel boos!
De wethouder heeft  ons bestraft  door ons 3 jaar lang geen werk te gunnen; dat was wel een aderlati ng, ja. Maar gelukkig is het 
later weer goed gekomen en met de school hebben we het goedgemaakt met een Sinterklaasviering, waar we onze bijdrage aan 
hebben geleverd. 
Grappig verhaal, achteraf, maar echt slim was het natuurlijk niet!”

Haha! Je bent inmiddels ouder -en hopelijk ook wijzer!- geworden. Hoe zie je je toekomst voor je? Nog lang te gaan tot je met 
pensioen gaat?
“Ik ben nog lekker aan het werk, maar generati e 4 staat al klaar om in te stromen. Ik heb 3 kinderen (twee zoons en een dochter) 
en een van mijn zoons werkt inmiddels ook al in de zaak. En als ik stop met werken, zul je mij niet achter de geraniums zien zit-
ten. Ik zal alti jd wel bezig blijven. Naast mijn werk mag ik graag op de fi ets stappen; mountainbiken en wielrennen. Lekker buiten 
zijn. In de winter doe ik ook aan fi tness en spinning. En ik ben 30 jaar lang lid geweest van de vrijwillige Brandweer in Moord-
recht.”

Tenslott e, heb je nog ambiti es/wensen voor de toekomst?
“Niet groter worden. Wel nog veel plezier hebben in het werk dat ik doe. En het voorbereiden van een goede overdracht aan 
mijn zoon.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Bos, een op het eerste oog rusti g persoon. Volgens eigen zeggen echter een normale kerel, soms wat temperamentvol, zon-
der poespas, iemand die niet graag sti l zit. 
Alti jd in de weer met een volgend zakelijk project of een van zijn privé projectjes. Een echte ondernemer dus!

Jan, hartelijk dank voor dit interview!



Nieuwsbrief Januari 2016

7

In de sfeervolle bar van Perron Nieuwerkerk hebben we de 
jaarlijkse FOZ-bijeenkomst gehouden. Met ruim 120 deelne-
mers hebben we genoten van een smaakvol winter walking 
dinner, een walking dj en goede gesprekken. Mooi om te zien 
dat de interacti e tussen de ondernemers van de verschillende 
ondernemersverenigingen steeds soepeler verloopt. 

De bijeenkomst was ook het moment om afscheid te nemen 
van onze voorzitt er Marti ne Goedegebuure. Na een speech 
van burgemeester Gert Jan Kats was het de nieuwe voorzit-
ter van de FOZ, Marti n Gibbon, die met cadeaus en lovende 
woorden Marti ne bedankte voor haar jarenlange inzet voor de 
ondernemers in Zuidplas. 

Marti ne benadrukte in haar afscheidsspeech de noodzaak om 
in gesprek te blijven met de gemeenten en samen te werken 
aan een gezond ondernemersklimaat in Zuidplas. 

Op vrijdag 11 december 2015 vond de jaarlijkse Kerst-Inn plaats bij restaurant Het Smaakhuis. De aanwezige leden en hun
partners kregen gedurende de avond onder het genot van een drankje zes heerlijke culinaire wereldgerechtjes geserveerd. 

We kunnen terugkijken op een zeer gezellige avond.
Anja, Willem en de medewerkers van Het Smaakhuis hartelijk bedankt voor de gastvrijheid en het heerlijke eten!

FOZ nieuws

F oto impressie Kerst-inn

7

Het was een
geslaagde avond!
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Twee bestuurders, twee gedachten

Door: Pellicaan Advocaten N.V.

Hoe belangrijk het is dat tussen bestuurders onderling afspraken 
worden gemaakt over de wijze van samenwerking, blijkt uit een 
recente uitspraak van het Hof Amsterdam1.

De situatie
Wat was de situatie? X en Y (de voormalige schoonzoon van X) zijn 
samen (indirect) bestuurder van een vennootschap (‘Z’) en in die hoe-
danigheid beiden bevoegd om Z zelfstandig te vertegenwoordigen. Zij 
houden (indirect) ook ieder 50% van de aandelen in Z.
In Z wordt een pand geëxploiteerd. De huurder, waarvan de huidige 
schoonzoon van X bestuurder is, kan de huur niet opbrengen en 
vraagt Z om een betalingsregeling. Omdat X en Y beiden zelfstandig 
bevoegd bestuurder zijn, stemt X namens Z in met die betalingsrege-
ling. Vervolgens wordt die betalingsregeling niet nagekomen. Y wil 
rechtsmaatregelen nemen richting de huurder, maar X werkt hier niet 
aan mee en wijst Y op de getroffen betalingsregeling.
Y ziet geen andere mogelijkheid dan om in rechte te vorderen dat 
X zijn medewerking verleent aan het namens Z treffen van rechts-
maatregelen. De rechtbank en in hoger beroep ook het Hof wijzen 
die vorderingen (grotendeels) toe, maar alleen omdat X de huurder 
niet (actief) aan de betalingsregeling wilde houden en geen redelijk 
denkend bestuurder dit zou nalaten.

Conclusie
Z wordt dus in principe gebonden door de handelingen van X en ook 
Y moet zich daaraan houden. Y kan dus niet zomaar de handelswijze 

van X naast zich neerleggen en zijn eigen weg kiezen. Uit de uitspraak 
van het Hof kan overigens worden afgeleid dat indien de huurder de 
betalingsregeling gewoon was nagekomen, de vorderingen van Y (in 
hoger beroep) zouden zijn afgewezen. Het treffen van de betalingsre-
geling was namelijk niet zodanig dat een redelijk denkend bestuurder 
deze niet zou zijn aangegaan. Zoals zo vaak zijn de omstandigheden 
van het geval beslissend.

Afsluitend
Zijn er meerdere bestuurders bij een vennootschap of organisatie, 
onderzoek dan goed hoe de vertegenwoordiging is geregeld en maak 
onderling afspraken over hoe de bestuurders onderling moeten over-
leggen voordat zij verplichtingen met derden aangaan. In dergelijke 
gevallen kan een directiereglement uitkomst bieden, maar minstens 
zo belangrijk is in welke mate de gemaakte afspraken worden nage-
leefd. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan is de gang naar de rechter 
vaak de enige mogelijkheid. En zelfs dan ligt het er nog maar aan of u 
eerdere toezeggingen van andere bestuurders kunt terugdraaien of in 
strijd daarmee mag handelen.
In dit verband is ook van belang de sinds 1 januari 2013 gewijzigde te-
genstrijdig belang regeling. Zelfs als een bestuurder een tegenstrijdig 
belang heeft, dan blijft hij (anders dan vóór 1 januari 2013) gewoon 
bevoegd om namens de vennootschap of organisatie te handelen. 
Alleen intern mag hij zich niet met de besluitvorming bemoeien, maar 
daar hebben derden niets mee van doen.

Heb je vragen over (de verdeling van) bevoegdheden binnen het 
bestuur en de mogelijkheden om eventuele discussies zoveel mogelijk 
vóór te zijn, neem dan contact op met Xander Alders van Pellicaan 
Advocaten N.V. (088-6272287 of xander.alders@pellicaan.nl).

Juridisch nieuws

1 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:3858


