Les vernieuwende ideeen van
lokale ondernemers beloond
Ondernemers met verrassende ideeën, maar nog
weinig geld voor de uitvoering, verdienen een
steuntje in de rug. Dat vindt de ledenraad van
onze bank, die vorig jaar positief heeft geadviseerd
over de oprichting van het Fonds Vernieuwend
Ondernemen. Omdat ook zij van mening is dat het
bij een coöperatie als de onze past om anderen te
helpen bij het realiseren van hun ambities.

Nadat in 2006 al een aantal bijzondere
initiatieven is beloond, zijn in het afgelopen halfjaar twaalf nieuwe verzoeken
om een bijdrage uit het Fonds Vernieuwend Ondernemen ingediend. Alle aanvragen zijn beoordeeld door een commissie, bestaande uit zes ledenraadsleden en onder voorzitterschap van
Cees Verhagen, directeur Bedrijven.
Uiteindelijk heeft de commissie het directieteam van de bank geadviseerd om de
volgende aanvragen te honoreren:
1 Derckx Opticare in Bergen heeft een
milieuvriendelijk alternatief bedacht
voor zandstralen. Naar de mening
van de beoordelingscommissie"zeer
vernieuwend, goed doordacht en
goed te vermarkten, vooral omdat
de voorgestelde werkwijze veel
milieuvriendelijker is, minder kostbaar en zeer gebruiksvriendelijk.
De bank heeft het idee beloond met
een bedrag van £ 7.500.
2 OBTA de Linde in Sambeek krijgt
een bedrag van € 2.000 voor de verdere ontwikkeling van een apparaat,
dat de boomverzorger in de gelegenheid stelt om, zonder de weg te,
hoeven opbreken, te beoordelen
hoe sterk en gezond de wortels van
een boom zijn.
3 Boek het bij de boer.nl is een idee
van-Paul Kempen uit Sint Hubert.
De nieuwe website is een combinatie van een digitaal marktplein voor

diensten, producten en evenementen én een online reserveringssysteem, voor wie bij de aangesloten
agrariërs wil overnachten. Het idee
is naar de mening van de bank 'een
gat in de markt'. Om die reden
wordt een aanmoedigingspremie
van € 2.000 beschikbaar gesteld.
4 De heren Hendriks uit Stevensbeek
en Gassel hebben een plan ingediend voor de ontwikkeling van een
uniek luchtwassysteem.
De bank is bereid een bedrag van
£ 4.000 beschikbaar te stellen voor de
verdere uitwerking van de plannen.
5 Marine Recycling Goossens in
Heijen heeft een plan ingediend voor
de milieuvriendelijke ontmanteling
van pleziervaartuigen, waarbij bruikbare onderdelen worden verkocht en

dat wat niet langer bruikbaar is op de
wettelijk voorgeschreven wijze wordt
afgevoerd. Volgens indiener Goossens bestaat er in Nederland nog
geen bedrijf dat zich richt op de recycling van pleziervaartuigen.
De bank waardeert het initiatief van
de Heijense ondernemer en kent
daarom een motivatieprijs van
€ 2.000 toe na ontvangst van een
verdere onderbouwing of plan van
aanpak.
6 Tot slot hebben Harrie en Karin

Janssen uit Overloon een aanvraag
ingediend voor een potstal met
onder meer een innovatief instrooisysteem voor stro. Dit concept is
vernieuwend voor onze regio; om
die reden heeft de bank besloten
€ 2.000 beschikbaar te stellen.

Nieuwe aanvragen voor het
Fonds Vernieuwend Ondernemen
In de tweede helft van dit jaar kunnen wederom aanvragen worden ingediend voor

het Fonds Vernieuwend Ondernemen.
De aanvraagfomulieren (te downloaden op www.rabobank.nl/lvcm onder het kopje
'Fonds VernieuwendOndernemen') kunnen v66r 16 november 2007 worden ingediend bij RabobankLand van Cuijk & Maasduinen, ter attentie van de afdeling
Coöperatie & Communicatie, postbus 240,5430 AE Cuijk.
Of via mail: leden@lvcm.rabobank.nl
Op de eerdergenoemdewebsite wordt ook aangegeven aan welke voorwaarden
aanvragen moeten voldoen om voor honorering in aanmerking te komen.

