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Donderdag 31 maart 2022 - Algemene Leden vergadering 

Tijdens de goedbezochte  Algemene Leden Vergadering hebben we verslag gedaan over de afgelopen 

periode en aangegeven wat de komende periode verwacht kan worden. De presentatie van de ALV is op 

de website onder de tab 'nieuws' te zien. Heeft u vragen stel ze dan gerust via 

info@bedrijventerreindegeer.nl    

 

 

 

Leren-Werken op De Geer - promotiefilmpjes  
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Tijdens de ALV hebben we het project Leren-Werken op de Geer gepresenteerd 

Tijdens de bedrijfsbezoeken die elke week gevoerd worden op bedrijventerrein De Geer door 

bestuursleden komt naar voren dat elk bedrijf met personeelstekorten zit.  Hoe kan een bedrijf aan 

gemotiveerd jong personeel komen? Hoe vindt een bedrijf de verbinding met gemotiveerde jongeren? 

Hoe zorgen we dat jongeren gaan wonen en werken in de eigen omgeving? 

 

Met elkaar willen we zoeken naar een goede verbinding tussen scholen (en jong volwassenen) en het 

bedrijfsleven. Hiervoor willen we met de scholen in gesprek om leerlingen vroeg bekend te maken met de 

verschillende mogelijkheden die bedrijven gevestigd in Zwijndrecht te bieden hebben. De bedrijven helpen 

we graag met het bedrijf en de bedrijfstak te promoten. Dit willen we doen dmv filmpjes op de scholen en 

op social-media te tonen. 

 

De eerste filmpjes zijn opgenomen en tijdens de ALV gepresenteerd. Kan en wil u ook een filmpje 

opnemen laat dit dan weten via info@bedrijventerreindegeer.nl, wij helpen u graag verder met het script  

dat is geschreven.Voor de gepresenteerde filmpjes klikt u op onderstaande link: 

Leren-werken op De Geer (ruw-web.nl)  

 

  

 

Afscheid en Welkom! 

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van bestuursleden Ronald Noppen 

en Köksal Kocakoglu. Ook hebben we kennis kunnen maken met twee nieuwe bestuursleden Douwe van 

der Zee en Patrick Goulooze. Hier stellen zij zich ook voor aan de leden die niet bij de ALV aanwezig 
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konden zijn.   

 

 
 

 

Even voorstellen....Douwe van der Zee  

Douwe is sinds 1 oktober in dienst bij WB 

Firepacks als directeur. Hij heeft hiervoor in de 

chemie gewerkt bij Mavom Chemie BV. Douwe is 

een relatiebouwer met veel enthousiasme en 

ervaring. 

 

Douwe zal zich als bestuurslid van Stichting De 

Geer bezig houden met veiligheid en  

duurzaamheid.  

 

 
 

 

Even voorstellen ....Patrick Goulooze 

 

Patrick is eigenaar van Goulooze Hoveniers. 

Naast het aanleggen en onderhouden van alle 

groenprojecten die u maar kan bedenken helpt hij 

u ook graag verder met het realiseren van een 

duurzaam groen dak. 

 

Patrick zal zich als bestuurslid van Stichting De 

Geer bezig houden met de advisering voor het 

groen op ons eigen terrein en bedrijventerrein. 

   
 

 
 

 

Bakkie doen? 

U vindt de bezoekverslagen terug op onze 

website onder de tab 'Op de koffie bij.... 

Stichting industrieterrein de Geer Zwijndrecht | 

bedrijventerreindegeer.nl 

Bij wie zijn wij welkom in 2022?  

 

 

https://www.bedrijventerreindegeer.nl/op-de-koffie-bij.html
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Hierbij het voltallige bestuur: 

 

Mevr. A. van der Valk         Voorzitter (va 2021)                Van der Valk Hotel ARA 

Dhr. J. van der Giessen     Secretaris (va 2021)               Bakker & Co 

Dhr. L. Pijl                          Penningmeester                     MPM Holding 

Dhr. S. Leegwater             Algemeen bestuurslid             Leegwater Special Truck 

Dhr. R. Klaasse                 Algemeen bestuurslid             To The Point      

Dhr. D. van der Zee           Algemeen bestuurslid             WB Firepacks 

Dhr. P. Goulooze               Algemeen bestuurslid             Goulooze Hoveniers  

 
 

 

 

Meld overlast van zwerfvuil en andere meldingen 

openbaar gebied in de app van FIXI of maak een 

account aan via internet.  

 

 

  

 

Meld uw incidenten en geef het door als u iets vreemds ziet of meemaakt, waarop wij actie kunnen 

ondernemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Monique Walraven 

Parkmanager bedrijventerrein De Geer 

info@bedrijventerreindegeer.nl of 06-36155055  

  

 

  

 

www.bedrijventerreindegeer.nl  
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