Beste RIVU leden,
Nog even en dan staat het nieuwe jaar weer voor de deur. 2015 was voor RIVU dankzij u een
succesvol jaar. We kunnen terugkijken op leuke en druk bezochte activiteiten. Ook voor 2016
staan er weer gezellige, inspirerende en sportieve activiteiten op het programma. In deze
nieuwsbrief leest u hier meer over. Daarnaast hebben we weer een aantal interessante aan
de RIVU gerelateerde nieuwsfeiten geselecteerd. Wij wensen u veel leesplezier toe!

RIVU-ACTIVITEITEN 2016
15 december van 17.00 tot 19.00 uur – RIVU Kerstborrel

Op dinsdag 15 december vindt van 17.00 – 19.00 uur een eerste RIVU Kerstborrel plaats bij
de Jamfabriek, Helftheuvelweg 11 te ‘s-Hertogenbosch. Inmiddels hebben 73 personen zich
voor deze Kerstborrel aangemeld (zie presentielijst) Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dat
dan per ommegaande door een email te sturen naar info@rivu.nl

17 januari van 12.00 tot 18.00 uur – RIVU Darttoernooi

Op zondag 17 januari organiseert Frank van Lexmond het 14e RIVU Darttoernooi in Sporthal
de Schutskamp, de Eendenkooi 1 te ’s-Hertogenbosch. Van 12.00 – 18.00 uur wordt op 8
banen gestreden om de RIVU-Cup en de RIVU-Wisseltrofee. Deelname staat open voor 40
teams, bestaande uit 2 personen. Per bedrijf kunnen meerdere teams inschrijven.
Aanmelden kan tot 10 januari 2015. Voor meer informatie zie www.rivu.nl.

21 januari van 17.00 tot 20.00 uur – RIVU Nieuwjaarsborrel

Op 21 januari bent u vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur van harte welkom op de RIVUnieuwjaarsborrel, waar we onder het genot van een hapje en drankje zullen proosten op een
voorspoedig 2016. De nieuwjaarsborrel vindt dit jaar plaats bij “BurgGolf Haverlij. Begin
januari zult u hiervoor een uitnodiging ontvangen. Reserveer deze datum dus alvast in uw
agenda.

RIVU JAARPROGRAMMA 2015
De werkgroep Programma & Publiciteit (P&P) heeft voor 2016 wederom een gevarieerd
programma samengesteld.
JAARKALENDER TIJDSTIP
17 januari 12.00 – 20.00 uur
21 januari 17.00 – 20.00 uur
16 februari 17.00 – 19.00 uur
17 maart 16.00 – 19.00 uur
21 april 17.00 – 19.00 uur
26 Mei 15.00 – 18.30 uur

ACTIVITEIT
Darttoernooi
Nieuwjaarsborrel
Inloopborrel Herman Lieven Duiksport en Zeilkleding
Algemene Ledenvergadering + workshop
Inloopborrel Van der Winkel
Schouw bedrijventerrein

16 juni
30 juni
19 juli
30 september
20 oktober
17 november

17.00 – 22.00 uur
08.00 – 10.00 uur
17.00 – 19.00 uur
middag/avond
17.00 – 21.00 uur
16.00 – 19.00 uur

RIVU Kartcup
Ontbijtworkshop “Hoe presenteer ik mezelf”
Inloopborrel
Ledenpartnerdag
Inloopborrel Sligro
Algemene Ledenvergadering + workshop

Heeft u nog wensen of ideeën voor het programma 2016 of wilt u een inloopborrel bij uw
bedrijf organiseren? Laat het ons weten door een email te sturen naar info@rivu.nl.
Meer informatie over de RIVU-activiteiten vindt u in de agenda op de RIVU-website.

TERUGBLIK RIVU-ACTIVITEITEN
17 november

–

ALV + AgriFood Capital Event

De met Spoorzone en HTMT georganiseerde bijeenkomst over AgriFood Capital (AFC) was
succesvol. Het beoogde doel, het informeren over wat AFC nu daadwerkelijk doet en kan
betekenen in de praktijk voor ondernemers, is aan de hand van een aantal concrete
voorbeelden verhelderd. Duidelijk werd dat AFC geen profit organisatie is, maar meer
“mogelijk makers”. Montakon, Deterra en De Conceptenbouwers hebben verteld hoe zij
inspelen op agri en food. Een ander mooi voorbeeld uit de Jamfabriek is Onora, dat grafkisten
maakt van aardappelschillen en zetmeel… hoe gek kun je het bedenken.
Op www.rivu.nl treft u foto’s aan en kunt u de presentaties downloaden.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering treft u bijgaand aan.
Een impressie en foto’s van eerdere RIVU-activiteiten vindt u op de website onder het kopje
activiteiten.

RIVU-LEDENWERVING EN LEDENBINDING
NIEUWE LEDEN

De RIVU heeft het afgelopen jaar 17 nieuwe leden welkom mogen heten, nl.:
AdFontes
Afrit 22
Auto Haarsteeg
Beeldzaam
Bensdorp Wijnen
Cloudoe BCS BV
De Leon Promotioneel
DERQS Perfume
Desender Rental
Fysio Support
Herman Lieven Duiksport en Zeilkleding
PlantLab
Quodsion
Sandd
SES Computers
Van der Winkel
Waterwerk RVC BV

Ivonne Smit
Martijn Bloksma
Hans Pierik
Bas van Meegen
Wouter Bensdorp
Martien Verhoeven
Edwijn ter Heine
Marc Derks
Koen van Ostaden
Fernand van der doelen
Patrick Lieven
Leon van Duijn
Rogier Westerink
Rudolf Willems
Thijs Willekens
Henk de Jongh
Jan Verputten

Een zestal leden heeft het lidmaatschap opgezegd. Deze bedrijven zijn: Auto en Truckschade
Maasland, Get Signed, Hurkens Glasservice, Pirtec , SES Computers en Verkoelen.

Het ledenbestand bestaat per 1-1-2016 uit 154 leden. Een actueel ledenoverzicht treft u aan
op het ledengedeelte van de website. Heeft u nog geen foto, logo of bedrijfsomschrijving
toegevoegd? Dit kunt u eenvoudig doen door in te loggen en uw gegevens aan te vullen.

LEDENNIEUWS

Op de RIVU-website wordt regelmatig nieuws van leden geplaatst. Heeft u een bijzondere
aanbieding voor RIVU-leden of wilt u een oproep aan RIVU-leden doen, dan kunt u dit op de
website laten plaatsen door de tekst (eventueel met een foto) te sturen naar info@rivu.nl.

NIEUWS RIVU-WERKGROEPEN
Werkgroep Milieu (voorzitter Wilfried Aarsen)
RIVU Groenplan – Duizenden bollen in de grond

RIVU heeft voor de Rietvelden en De Vutter een groenplan laten opstellen door bureau
Lubbers. Met dit plan willen we de ruimtelijke kwaliteit van ons bedrijventerrein verbeteren.
Inmiddels is men met de uitvoering van het groenplan gestart. Zo zijn er o.a. 80 bomen
aangeplant en heeft de gemeente in de laatste week van november duizenden bollen langs de
Rietveldenweg gepland. Daarmee is weer een klein stapje in het verder vergroenen van de
Rievelden gezet.

HULP BIJ GROEPPLAN GEVRAAGD! - Samenwerken aan een mooi
industrieterrein

We kunnen dit proces echter versnellen wanneer u als bedrijf in natura mee wil doen. Hier
kunt u denken aan het beschikbaar stellen van tegels, planten, meubilair of het daadwerkelijk
doen van grondwerkzaamheden etc. Ook is het mogelijk om een stuk groen (pocketpark) te
sponsoren. Uw bedrijfsnaam wordt dan in het parkje getoond (conform rotondesponsoring). U
kunt uw reactie sturen naar Wilfried Aarsen (wilfried.aarsen@heineken.com).

Werkgroep Programma & Publiciteit (voorzitter Els Roest – de Bekker)

De werkgroep P&P sluit zich aan bij bovenstaande oproep. Wilt u actief meedoen of heeft u
ideeën voor het programma of wilt u iets organiseren? Meld dit dan via www.rivu.nl
2016 is voor RIVU het jaar van het 30 jarig bestaan. Waarin ontmoeten, samenwerken en
samen de belangen behartigen van de ondernemers en kennis delen centraal staan in de
bijeenkomsten. Het complete programma is te vinden op www.rivu.nl. Daar vindt u ook meer
informatie over mede-ondernemers en actuele informatie over ondernemen op het
bedrijventerrein en in ’s-Hertogenbosch.
De werkgroep P&P wenst u fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling en tot in 2016!

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (voorzitter Toin Saris)
Registreren AED van levensbelang

HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een
samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van
burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Bij een melding van
een mogelijke circulatiestilstand bij 1-1-2, stuurt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) altijd
twee ambulances naar het slachtoffer en wordt HartslagNu geactiveerd. In een denkbeeldige
cirkel rondom een AED bevinden zich burgerhulpverleners die snel ter plaatse kunnen zijn en
via HartslagNu opgeroepen worden. De burgerhulpverlener ontvangt de oproep op zin/haar
telefoon en ziet dan ook waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt. Meer informatie over hoe
een alarmering werkt treft aan op www.hartslagnu.nl.

Inmiddels zijn ruim 76.000 burgerhulpverleners aangemeld bij HartslagNu. Bent u in het bezit
van een AED en/of bedrijfshulpverlener, registreer u dan vandaag nog en download
vervolgens de HarslagNu App op uw smartphone!

Gratis Scan Veiligheid Kleine Bedrijven Subsidie (VKB)

Heeft u een onderneming en maximaal 50 fte’s in dienst? Dan kunt u een gratis
veiligheidsscan uit de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) laten uitvoeren. Met deze
scan kunt u de veiligheid in uw bedrijf verbeteren. De scan wordt ter plekke uitgevoerd door
een CCV-adviseur die de veiligheidsrisico’s in kaart brengt en u gratis adviseert over
maatregelen om de veiligheid in en om uw bedrijf te vergroten. Na het gesprek met de
adviseur ontvangt u de adviezen en tips in een rapport, zodat u de inhoud nog eens rustig
kunt doornemen en desgewenst toepassen.
Voor meer informatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Werkgroep Verkeer (voorzitter Guido Handels)
Acties naar aanleiding van Schouw

Tijdens de schouw van 21 mei jl. zijn er door de RIVU-leden een aantal zaken gesignaleerd
die tot onveilige verkeerssituaties (zie schouwverslag) kunnen leiden. De werkgroep Verkeer
heeft deze punten aan de gemeente ’s-Hertogenbosch doorgegeven. De gemeente heeft deze
zaken voortvarend opgepakt. De aanpak van een aantal aandachtspunten (ontbreken
belijningen, gevaarlijke bochten, onduidelijke bebording, parkeren op de weg, parkeren op
los- en laadplaatsen, gevaarlijke oversteekplaatsen) neemt meer tijd in beslag. Binnen de
afdeling Openbare Ruimte en vervoer wordt gekeken naar structurele oplossingen. De direct
op te lossen actiepunten zijn direct via het meldpunt openbare ruimte afgehandeld. Signaleert
u onveilige situaties (bijv. glad wegdek, gaten in de weg, losse stoeptegels, kapotte
lantaarnpalen etc.) meld deze dan meteen via het meldpunt of via de Buiten Beter App.
Voor meer informatie zie: www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt

Beperk uw snelheid!

De Rietvelden en De Vutter kunnen op zich als verkeersveilig beschouwd worden. Ondanks
het feit dat er twee drukke doorgangswegen in ons gebied zijn (De Rietveldenweg en De
Vutter) laten de politie geen schokkende aantallen zien. Dit laat onverlet dat er geen
vervelende ongelukken gebeuren. Met name op de Rietveldenweg wordt er veel te hard
gereden. Voorkom ongelukken en pas uw snelheid aan!

NIEUWS OVERIG
10 december - Themabijeenkomst over ondernemersfinanciering

Op donderdag 10 dec a.s. houdt de Kamer van Koophandel van 14.30 tot 18.00 uur een
themabijeenkomst over ondernemersfinanciering bij het Koning Willem I College in ’sHertogenbosch. De Kamer van Koophandel wil tijdens deze bijeenkomst op een
laagdrempelige manier de leen- en subsidiemogelijkheden schetsen voor MKB-ondernemers.
Faciliteiten als Ondernemerslift-Plus, de fondsen van de BOM, crowdfunding, kredietunies en
regionale innovatiesubsidies komen aan bod. Via het programma “Financieringspoort” heeft
de Kamer van Koophandel in Brabant budget voor verschillende vormen van begeleiding van
ondernemers op het gebied van financiering, o.a. voor het maken van een financieringsplan
(onder voorwaarden).
Ondernemers kunnen zich kosteloos aanmelden via
http://www.kvk.nl/bijeenkomsten/vergroot-uw-kans-op-financiering/

6 januari - Dé Nieuwjaarsreceptie

Gemeente ’s-Hertogenbosch, Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW en Hermes
Regionaal Business Netwerk hebben de handen ineen geslagen. Gezamenlijk tekenen zij voor
een aansprekende, jaarlijks terugkerende, nieuwjaarsreceptie waar bedrijfsleven, overheid en
onderwijs elkaar kunnen treffen. Dé Nieuwjaarsreceptie wordt voor de tweede keer
georganiseerd en vindt plaats op 6 januari 2016 van 15.30 – 19.30 uur.
Kosten voor deelname aan Dé nieuwjaarsreceptie bedraagt € 25,00
Alle informatie en een deelnemerslijst vindt u op www.nieuwjaar2016.nl. Aanmelden kan door
een email te sturen naar Annemarie Hoevenaars contact@nieuwjaar2016.nl.

NIEUWS MELDEN?
Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief en/of website? Laat het ons weten door een email te
sturen naar info@rivu.nl.

