Beste RIVU leden,

De redactie heeft weer een aantal interessante aan de RIVU gerelateerde nieuwsfeiten
geselecteerd en wenst u veel leesplezier toe. Hebt u zelf iets te melden, stuur uw kopij dan
naar info@rivu.nl

RIVU ACTIVITEITEN NAJAAR 2014
30 oktober 17.00 - 19.00 uur

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt deze keer plaats in het Autotron Rosmalen op 30
oktober van 17.00-19.00 uur. U ontvangt hiervoor medio oktober de uitnodiging met agenda.
Aansluitend bent u welkom bij de eerste

Business Avond Autosalon Noord

Brabant.

Als RIVU lid heeft u gratis toegang tot deze autosalon in Autotron Rosmalen! Met
enkele honderden zakelijke netwerkers uit Brabantse netwerkgroepen, een bourgondische en
ontspannen Brabantse sfeer én spectaculair entertainment, belooft deze avond iets heel
bijzonders te worden en de ondernemer veel kansen te bieden.
Welke nieuwe contacten gaat u leggen tijdens de Autosalon business avond? Voor meer
informatie en aanmelden zie www.info.autosalonnoordbrabant.nl/rivu.

20 november

–

Inloopborrel Sligro

De jaarlijkse inloopborrel bij Sligro vindt plaats op 20 november van 17.00 – 21.00 uur.
Vestigingsdirecteur Rob Schimmel zal de RIVU-leden weer verrassen met heerlijke gerechten.
Natuurlijk zal ook deze keer weer aandacht besteed worden aan het Kerstpakkettenassortiment. Kunt u niet wachten en wenst u nu al Kerstpakketten te bestellen, kijk dan op
www.sligro-kerstpakketten.nl.
De RIVU-activiteiten staan ook vermeld op de jaarkalender van de RIVU website.

TERUGBLIK RIVU-ACTIVITEITEN
25 september – Inloopborrel Automobielbedrijf Bert Story bv
De belangstelling voor de inloopborrel bij Bert Story was met ruim 60 RIVU-leden groot. Jan
Luijks (voorzitter) heette iedereen welkom en gaf na een korte toespraak het woord aan
gastheer Bas van Hout (directeur Bert Story 's-Hertogenbosch) voor een korte presentatie.
Tijdens de inloopborrel kon men de nieuwe BMW en MINI modellen bewonderen en
proefrijden met de nieuwe elektrische BMWi3. Na afloop kreeg iedereen een leuke BMWattentie mee. En werd bekend gemaakt dat alle RIVU welkom zijn op Autosalon Noord
Brabant op 30 oktober 2014 (zie hierboven de koppeling aan de Algemene Ledenvergadering
van RIVU)

Al met al, met dank aan Bas van Hout en zijn team, een hele gezellige bijeenkomst.
Voor foto’s zie www.rivu.nl
.

RIVU-LEDENWERVING EN LEDENBINDING
NIEUWE LEDEN
De RIVU heeft de afgelopen periode 4 nieuwe leden mogen begroeten. Wij heten hen van
harte welkom!

Mart v.d. Bersselaar

–

Gras en Groen bv www.grasengroenhoveniers.nl

Jorg van Bladel

–

Willems van Bladel Advocaten www. wvbadvocaten.nl

Dennis Kreté

–

Kréte Kasten www.krete.nl

Sjoerd van de Wal

-

Commad www.commad.eu

Kantoorruimte 100 m2 te huur: Sjoerd van de Wal heeft een representatief en ruim kantoor
aan de Daviottenweg 2 (naast Schadébo). Een deel van dit kantoor is te huur. Bent u
geïnteresseerd in 100 m2 kantoorruimte met een eigen ingang, eigen voorzieningen en een
binnenplaatsje? Neem dan met Sjoerd contact op (tel. 06-22942269).

LEDENNIEUWS
Warme douche voor Q&Q Exclusively Trade BV
De klantvriendelijkheid van Frank Quaadvliet werd onlangs beloond door Tros Radar met het
toekennen van een warme douche aan Promokopen.nl.
Deze warme douche wordt niet in het televisieprogramma uitgereikt, maar staat wel op de
website van Tros Radar (www.trosradar.nl) vermeld. Frank gefeliciteerd!

Twitter mee!
Volg RIVU of plaats tweets op https://twitter.com/rivuDB

NIEUWS RIVU-WERKGROEPEN
Onderstaand
treft
u
informatie
aan
vanuit
de
RIVU-werkgroepen.
Heeft
u
suggesties/mededelingen voor een werkgroep, dan kunt u dit melden via info@rivu.nl. Dit
geldt ook wanneer u actief wil deelnemen aan één van de werkgroepen!

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (voorzitter Toin Saris)
RIVU behaalt voor de 3e keer het Keurmerk Veilig Ondernemen!
Elke twee jaar vindt er in het kader van hercertificering een audit plaats. Zo ook op 8
september jl. Tijdens de audit werden aan de leden van de RIVU-werkgroep door Kilian
Berghauser Pont van KIWA aan een twee uur lang vragenvuur onderworpen. Dit om te
checken welke acties RIVU in de afgelopen twee jaar heeft genomen om de doelstellingen op
het gebied van veiligheid in het RIVU-gebied te waarborgen cq. te verbeteren. KIWA
complimenteerde RIVU met het feit dat de KVO-werkgroep inhoudelijk heel goed samenwerkt
en de ambities heeft waargemaakt én onverminderd ambitieus blijft. Het was dan ook geen
verrassing dat de inspanningen van de werkgroep wederom werden beloond met toekenning
van het KVO-keurmerk. Chapeau voor de KVO-werkgroep!

Milieu (voorzitter Wilfried Aarsen)
Kwaliteitsschouw RIVU-Midden
Op donderdag 9 oktober organiseert de RIVU-werkgroep Milieu een kwaliteitsschouw om de
verbeterpunten op het terrein te inventariseren. Was in april RIVU Zuid West aan de beurt,
dit keer vindt er een schouw op het terrein RIVU Midden (gebied tussen Helftheuvelweg en
Ruwekampweg/Graaf van Solmsweg). De schouw vindt plaats van 12.00 uur (ontvangst bij
Heineken) tot 13.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. Hebt u interesse om aan de schouw
deel te nemen dan kunt u dit kenbaar maken bij het RIVU-secretariaat (info@rivu.nl).

Werkgroep P&P (voorzitter Els Roest – de Bekker)
RIVU-programma 2015
De werkgroep P&P heeft een conceptprogramma 2015 samengesteld en aan het bestuur
voorgelegd. Op de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober a.s. worden de plannen
gepresenteerd en kunt u hierop reageren.

Werkgroep Verkeer (voorzitter Guido Handels)
Evaluatie werkzaamheden Rietveldenweg/Zandzuigerstraat
De wegwerkzaamheden aan de kruising Rietveldenweg/Zandzuigerstraat zijn afgerond. De
werkgroep is bezig met een evaluatie hoe deze werkzaamheden en de werkzaamheden aan
de Rietveldenweg Zuid zijn verlopen. Graag ontvangt de werkgroep input van de bij RIVU
aangesloten bedrijven hoe zij de reconstructie hebben ervaren.
De Werkgroep Verkeer zal binnenkort een geactualiseerd overzicht ontvangen van geplande
wegwerkzaamheden in de gemeente 's-Hertogenbosch (korte- en lange termijn planning).
Relevante projecten zullen via RIVU gecommuniceerd worden.
Actuele informatie over wegwerkzaamheden vindt u ook op www.s-hertogenbosch.nl.

NIEUWS OVERIG
Regionaal Actieplan Leerbanen zoekt leerbedrijven
Regionaal Actieplan Leerbanen bestaat inmiddels 10 jaar en heeft in die jaren ruim 1200
jongeren aan een leerbaan geholpen. Jongeren zonder startkwalificatie konden in een traject
van leren en werken alsnog aan een MBO-diploma worden geholpen.
Door de huidige crisis is het steeds lastiger om jongeren aan een leerbaan te helpen.
Wij zijn altijd op zoek naar geschikte leerbedrijven voor onze jongeren om ze via leren en
werken aan een diploma te helpen.
Heeft uw bedrijf nog mogelijkheden om een jongere te plaatsen?
Zo ja, neem dan contact met Ton van de Bersselaar via ton@actieplanleerbanen.nl of 0633891749
Voor meer informatie zie www.rivu.nl

