Verslag historie OVZ door Ton van Leeuwen - erelid
De historie van de Ondernemersvereniging Zwijndrecht is begonnen in 1990. Het jaar van oprichting
van onze vereniging. In dat jaar ontwikkelde een kleine groep ondernemers uit Zwijndrecht het idee
om een ondernemersvereniging op te richten. Met als doel business to business te stimuleren.
De eerste bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 85 ondernemers wat een groot succes was.
Er werd een stuurgroep samengesteld van waaruit het eerste bestuur werd geformeerd.
Dit bestuur begon met veel enthousiasme en energie. De structuur van onze vereniging op te zetten.
Er werden bijeenkomsten georganiseerd met goede sprekers uitgaansdagen en bedrijfsbezoeken en
het ledental groeide gestaag.
Naast een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur werden er commissies in het leven geroepen
die allemaal specifieke taakstellingen hebben. Met betrekking tot het behartigen van belangen, het
vertegenwoordigen van onze leden en het onderhouden van contacten.
De vereniging groeide naar meer dan 200 leden en deelnemers. Het 1e en 2e lustrum werden gevierd
met zeer gezellige feesten.
De basis voor het succes van onze vereniging ligt voor een belangrijk deel bij die ondernemers die dit
idee ontwikkelde, maar vandaag de dag zeker ook bij onze enthousiaste leden die van bijna alle
georganiseerde activiteiten een gezellige bijeenkomst maken.
De groei van de OVZ bracht met zich mee dat er gekeken moest worden naar het beleid voor de
latere jaren en de structuur van de vereniging gericht op de toekomst. De leden werden
geraadpleegd door middel van een enquête waarvan de uitkomsten mede model stonden voor
nieuwe beleidsplannen.
Na 10 jaar OVZ en een uitgebreide inventarisatie werd de Strategische beleidsvisie 2000- 2005
ontwikkeld van waaruit het huidige bestuur de vereniging conform die uitgangspunten stuurt.
De Ondernemersvereniging Zwijndrecht heeft een eigentijdse uitstraling. Is nog volop in beweging en
koerst af op haar 3e lustrum wat gevierd zal worden in het jaar 2005.
Het is heel verstandig dat de OVZ via de federatie invloed blijft houden op de economische
ontwikkelingen in de regio Drechtsteden. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het project
Drechtstad shipping valley, de samenwerking met de Kamer van koophandel , deelname aan het
platform overheidsbedrijfsleven en goede contanten met collega verenigingen. Maar wel met onze
eigen identiteit en misschien zijn we wel groot genoeg.
Ik ben er van overtuigd dat het de vereniging niet zo goed was gegaan als de volgende personen zich
niet belangeloos hadden ingezet voor het welzijn van het bedrijfsleven van Zwijndrecht;
De initiatiefnemers van de vereniging;
An van Mozer- van Hoos
Arie van Spronsen
Jack Schenkel
Sjef Schneiders

Het eerste bestuur bestond uit (1990)
Sjef Schneiders
An Von Mozer-van Hoos
Theo Schuurmans
Wim Zandbergen
Ton Van Leeuwen
Jack Schenkel
Jan Heykoop
Johan Smit
Piet van Rietschoten
dhr Jansen
Tot ereleden zijn in de loop van de tijd terecht benoemd;
Cees Pijl Hogeweg
Dick Corporaal
Sjef Schneiders
An von Mozer – van Hoos
Ton Van Leeuwen
Eveneens zijn zeer terecht tot Leden van verdiensten benoemd;
Jack Schenkel
Jan Heykoop
Arie van Spronsen
Piet van Rietschoten
Hennie van Weerdenburg
Aart van ’t Hof
Jan de Krijger
Rob Verduin
Commissieleden en secretariaat en andere hulpen;
Henk Hetebrij
Hennie de Bakker
Rijnie op den Brouw
Ingrid Baars
Inge Luchtenburg
Corrie de Hoog
Anja Zwijnenberg
Weet u eigenlijk wel wie er allemaal verder ook in het bestuur hebben gezeten;
Cees Mol
Theo Schuurmans
Wim Zandbergen
Eggo van Leusden
Stanly Kolader
Leo Pijl
Leo Hoogvliet
Johan Smit

Carel Bezemer
Henk de Jong
Jan Bronkhorst
John Wessels
Eelke Los
Peter Schneiders
Eggo van Leusden
Rob Verduin
En als we 100 jaar bestaan hoop ik van harte, dat ze de eerste 12.5 jaar nog niet zijn vergeten…
Dank u voor de gelegenheid, het vertrouwen, de sympathie en de vriendschap.
Hopelijk hebben we nog jaren veel plezier van elkaar…
Ton van Leeuwen – 3 maart 2003

