Beste ondernemer,
Graag nodigen wij u uit om in 2021 lid te worden van Ondernemend Vlimmeren, of om uw
lidmaatschap te hernieuwen.
Corona heeft reeds een geruime tijd grote impact op ons leven. Diverse beperkingen worden ons
opgelegd langs alle kanten, dit zowel zakelijk als privé. Het is dus belangrijk om in te zetten op
onze lokale handel. Samen kunnen we meer verwezenlijken!
Sommige van onze traditionele activiteiten zullen ook dit jaar niet kunnen/mogen doorgaan door
de huidige of komende corona-maatregen. Toch proberen we activiteiten/reclamemiddelen te
vinden om onze leden te ondersteunen. Ideetjes zijn ook steeds welkom.
Verder willen we als aanspreekpunt met het lokaal bestuur verder werken naar toekomstige
mogelijkheden en verbeteringen.
Geplande activiteiten:
Vlimmeren Kermis-jaarmarkt, mei : helaas geannuleerd owv Corona
Het ‘gratis ijsje’ koppelen we dit jaar aan de tekenwedstrijd, uiteraard volgens geldende Coronavoorwaarden.
Tekenwedstrijd 2021 : In tegenstelling tot andere jaren mogen alle kinderen uit Vlimmeren, tot 12 jaar,
deelnemen aan de tekenwedstrijd. Elke binnengebrachte tekening geeft recht op een ijsje (max 1 per kind)
Spandoek : Aangesloten voor 1 mei? Dan wordt uw zaak vermeld op onze spandoek welke in Vlimmeren
geplaatst wordt (planning midden mei).
September Tombola: Elk jaar mooie hoofdprijzen aangekocht bij onze leden.
Als lid van Ondernemend Vlimmeren wordt u automatisch vermeld als deelnemend handelaar.
Reclame : Op onze website www.ondernemend-vlimmeren.be kan u gratis uw firma-gegevens doorgeven!
Teerfeest : Noteer alvast zaterdag 9 oktober 2021 en doe mee met ons ! Verdere info volgt nog !
Mede door uw bijdrage kunnen wij deze plannen realiseren !
Voelt u zich geroepen om bij de werkgroep te komen, heeft u tips of suggesties: laat het ons weten.
Wij danken u alvast !
De werkgroep :
Els Snels, Inge Aernouts, Guy Bosch, Roel Bosch, Björn Adriaensen, Wouter Luyckx,Tim Raeymaekers
Contact : info@ondernemend-vlimmeren.be

Voor een jaarlijkse bijdrage van 50 € (volledige zelfstandige) en 25 € (bijberoep) wordt u lid. Wij verzoeken
u het lidgeld voor 1 mei 2021 te willen overschrijven op rekening Ondernemend Vlimmeren
BE13 6529 0637 3439, mét vermelding van uw bedrijfsnaam.
Een onkostennota wordt u na betaling toegestuurd.

