Beste ondernemer,
Graag nodigen wij u uit om lid te worden van Ondernemend Vlimmeren.
Wij zetten nog eens even op een rijtje waar Ondernemend Vlimmeren voor staat:
Nog te weinig mensen beseffen waarvoor ze allemaal terecht kunnen in eigen dorp. We organiseren een
aantal activiteiten om de handelaars, ondernemers en vrije beroepen in Vlimmeren naambekendheid te
geven. We fungeren ook als aanspreekpunt voor de gemeente. Bovendien is het de bedoeling met de
activiteiten het netwerk tussen de Vlimmerse ondernemers onderling te versterken. Samen kunnen we
meer verwezenlijken.
Geplande activiteiten 2019:
Vlimmeren Kermis-jaarmarkt op zondag 5 mei :
Wij delen gratis ijsjes uit en er is een gokstand waarmee waardebonnen te winnen zijn.
Een ledenlijst wordt uitgehangen zodat iedereen uw naam kan terugvinden.
Tekenwedstrijd in de school in april 2019 :
De kleuterklassen, het 1e , 2e en 3e leerjaar kunnen meedoen. Prijzen aangekocht bij onze handelaars.
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 05 oktober 2019 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, Jan Oostvogels, Wouter Luyckx
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 15 maart 2019 te willen overschrijven op rekening Ondernemend Vlimmeren
BE13 6529 0637 3439, mét vermelding van uw bedrijfsnaam.
Een onkostennota wordt u na betaling toegestuurd.

