
Zeelandse Ondernemers Vereniging en UOV De Kring netwerken tijdens running dinner

Wie bende gij en wie 
kende gij?

“En die is geslaagd”, stelt Alfred van Meegen, be-
stuurslid van ZOV. “Het was een heel positieve bij-
eenkomst, waarop leuke gesprekken ontstonden. 
Wat ons betreft krijgt dit zeker een vervolg.” UOV 
De Kring-voorzitter Frank de Winter sluit zich aan 
bij de woorden van zijn Zeelandse collega-onder-
nemer. “Het was zeer zeker een succes. Ik heb zelf 
meerdere interessante gesprekken gevoerd, met 
ondernemers uit zowel Uden als Zeeland, onder 
andere met ondernemers die ik alweer even niet 
gezien had. Heel leuk!”

 
Niet vrijblijvend

In het organiseren van de nieuwjaarsbijeenkomst 
werd als voorwaarde gesteld dat dit niet de zoveel-
ste vrijblijvende borrel zou worden. “Die zijn er al 
genoeg”, stelt Alfred. “Zeker met het oog op de 
gemeentelijke herindeling wilden we ondernemers 
écht kennis laten maken met elkaar. We wilden 
voorkomen dat Uden bij Uden zou gaan staan, 
Zeeland bij Zeeland, en dat aan het einde van de 
avond iedereen naar huis zou gaan en alles blijft 
zoals het was. We hebben vooral gezocht naar wat 
ons verbindt en zijn daar op verder gegaan.”
 

Onvervalst Brabants
Daarmee was het thema geboren: verbinden. “We 
zijn allemaal Brabantse ondernemers”, vervolgt 
Alfred. “En wat doen die graag? Ze zijn nieuws-
gierig, houden van praten en genieten van lekker 

Eén gemeente Maashorst biedt ondernemers veel kansen, 
maar dan moeten die ondernemers elkaar wel weten te 
vinden. Om dat te stimuleren, organiseerden UOV De Kring 

en de Zeelandse Ondernemers Vereniging samen een nieuwjaars-
borrel. 
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UOV De Kring is een toonaangevende en 
invloedrijke ondernemersvereniging die zich op actieve 
wijze inzet voor een goed ondernemersklimaat in Uden. 
Dit is het doel van UOV De Kring. Door het behartigen 
van belangen, bijeenkomsten te organiseren en contac-
ten met overheidsinstanties en particuliere initiatieven 
te onderhouden, wordt getracht dit doel te bereiken.
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eten en drinken. Daar wisten we wel raad mee. Het 
resultaat was een running dinner in Ambianz in 
Zeeland. Tijdens iedere van de vijf gangen verhuis-
den de deelnemers naar een andere statafel met 
nieuwe tafelgenoten. Om de gesprekken eventu-
eel op gang te brengen, hadden we kaarten met 
vragen neergelegd, waaronder vragen in onvervalst 
Brabants, zoals ‘Wie bende gij?’ en ‘Wie kende gij?’, 
terwijl de burgemeesters en wethouders van Lan-
derd en Uden als tafelvoorzitters fungeerden. Het 
werkte heel goed! Wat mij opviel, was dat er niet 
alleen werd verteld over ondernemen, maar dat er 
ook veel aandacht was voor de persoon. Veel meer 
dan visitekaartjes uitwisselen dus!”
 

Hechter samenwerken
Hebben UOV De Kring en ZOV met het running 
dinner een voorschot genomen op een hechtere 
samenwerking? Alfred: “Officieus zijn we min of 
meer al zover, want we zitten al twee keer per jaar 
aan tafel met voorzitters van ondernemersvereni-
gingen in de regio.” Frank vult aan: “We denken op 
termijn aan een model zoals in Meierijstad, waarin 
een overkoepelend orgaan de belangen behartigt 
van alle ondernemers in de regio, en de lokale on-
dernemersverenigingen voor de lokale connectie 
blijven zorgen. Dat leidt tot meer structuur en sa-
menwerking, een prima ontwikkeling dus.”

25

Waar moet je op letten, als je plannen hebt om een bedrijf te starten in China? 
Voor velen een vraag, voor sommigen sinds kort een weet. In perfect Engels 
verzorgden twee Chinese ondernemers onlangs een informatieve sessie voor 
zo’n 15 Udense ondernemers.
 
Initiatiefnemer van de inspiratiesessie is Fokko Jolles, eigenaar van Jolles & Ko 
Accountants (Verlengde Velmolen). “Ons kantoor is lid van een wereldwijde 
organisatie van juristen, belastingadviseurs en accountants. Twee keer per jaar 
vindt er een internationaal congres plaats. Op een van die congressen hebben 
we Simon Wu en Juliet Zhou leren kennen, van het Chinese R&T Corporate 
Services Ltd. Het laatste congres was in Sofia, voor ons aanleiding om Simon en 
Juliet uit te nodigen in Uden.”
 

Business in China
Simon en Juliet gaven op 21 januari een lezing over ‘doing business in China 
and Hong Kong’. Fokko: “Ze vertelden waar je aan moet denken als je plannen 
hebt voor een bedrijf in China of Hong Kong. Denk aan het vestigen zelf, maar 
bijvoorbeeld ook het omgaan met belastingzaken en aansprakelijkheid. Zo ben 
je in China persoonlijk aansprakelijk voor je onderneming, een afscherming via 
BV-constructies hebben ze niet. Ook vertelden ze dat er in China wordt gewerkt 
aan een belastingwetgeving, die is gebaseerd op de Europese stelsels.”
 

Worstenbroodjes
Voor de sessie lunchten Simon en Juliet bij Jolles & Ko. Op zijn Brabants, zo 
legt Fokko uit. “Dus met worstenbroodjes en boterhammen met hagelslag. Ze 
gasten vonden het geweldig. Leuk om te weten: de Nederlandse melk wordt 
gezien als de lekkerste melk van de wereld. En Simon kan inmiddels in perfect 
Nederlands een broodje haring met uitjes bestellen…”
 
Alle aanwezigen kijken terug op een geslaagd event. Voor Fokko smaakt het 
naar meer: het is zijn intentie om de congressen van de internationale branche-
organisatie binnen een paar jaar in Uden te verwelkomen.

Chinezen inspireren Udense ondernemers
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