Ondernemersvereniging Westermaat
www.westermaat.nl
p/a Jan Tinbergenstraat 182-184
7559 SP Hengelo

Hengelo, 2019

Geachte ondernemer,
Vindt u het ook belangrijk dat om als ondernemers op Westermaat samen op te trekken? Naar een goed
georganiseerde ondernemersvereniging wordt geluisterd door de gemeente Hengelo en andere instanties. Dat
helpt om de belangen van de ondernemers en vastgoedeigenaren op Westermaat te behartigen op het gebied
vestigingsklikmaat, veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Daarnaast biedt de vereniging een zakelijk
netwerk die uw business kunnen versterken.
Voor u ligt informatie over de Ondernemersvereniging Westermaat. Dit is een belangenvereniging van en vóór
de bedrijven op bedrijventerrein Westermaat. Wij nodigen u van harte uit om lid te worden.
Onze vereniging heeft als doel:




Het initiëren en uitvoeren van gezamenlijke acties in het kader van een schoon, veilig en economisch
aantrekkelijk bedrijventerrein Westermaat
Het behartigen van onze gezamenlijke belangen bij de overheid en overige instanties.
Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden.

Samen sta je sterk. Naar een goed georganiseerde vereniging waarin het merendeel van de ondernemers
vertegenwoordigd zijn wordt geluisterd. De gezamenlijke organisatie en inkoop van diensten is efficiënter en
hiermee kunnen aanzienlijke kosten bespaard worden.
De vereniging telt nu 130 leden. Een overzicht treft u aan op onze website: www.westermaat.nl. Een stijging van
het aantal leden zal een wezenlijke bijdrage leveren bij het behalen van de doelstellingen. Het bestuur heeft de
ambitie om komend jaar door te groeien naar 250 leden.
Voordelen voor leden:







Economisch aantrekkelijk en veilig bedrijvenpark
Versterking van de lobby naar gemeente en andere overheden;
Deelname aan netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten;
Toegang tot de App van de OV Westermaat met daarop alle leden, contactgegevens en interessante
nieuwsberichten;
Diverse kortingsregeling;
Tegen een eenmalige vergoeding bedrijfsvermelding op de bewegwijzering.

Neem deel aan onze actieve ondernemersvereniging! Het aanmeldingsformulier is bijgesloten.
Voor vragen of een persoonlijke toelichting kunt u contact opnemen met Dorien Janssen in de Wal of Jankees
Klapwijk via info@ovwestermaat.nl of 074 250 55 63.

Namens het bestuur,
R. Bos (Cirqon)
H. Elferink (Eaton)
W. Endeman (Nibag)
G. Hobbelink (Hobbelink Efficiency
J. Matel (Innosel)
M. de Pijper (M-Trix Installatie Adviseurs)
H. Pongers (Autobedrijf Noordegraaf)

AANMELDINGSFORMULIER
Ondernemersvereniging Westermaat
Aan: Secretariaat Ondernemersvereniging Westermaat
Fax: 085 – 210 05 79
E-mail: info@ovwestermaat.nl
De jaarlijkse contributie is afhankelijk van aantal werknemers van uw bedrijf. Op onderstaande tabel het aantal
medewerkers van uw bedrijf invullen. De ondernemersvereniging is niet BTW-plichtig.
Aantal werknemers

Aantal werknemers

Contributie 2019*

0 – 25

€ 135,-

26 – 50

€ 245,-

51 – 100

€ 380,-

> 100

€ 485,-

*De contributieperiode loopt per kalenderjaar.

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS
Naam bedrijf / instelling:……………………………………………………………………………………
Vestiging (bezoek) adres:
Straat:……………………………………………………………………Nummer:…………………………..
Postcode:………………………………………….Plaats: Hengelo
Telefoon: (alg.nr.)…………………………..…………….… Fax. (alg.nr.)…………………………………
E-mail (alg.)…………………………………………… Webadres:…………………………………………
Bankrekeningnummer (IBAN):……………………………………………………………………………….
Postadres (indien van toepassing):
Postadres:………………………………………………………………………………………………………
(post)Postcode:………………………………………….(post)Plaats:………………………………………

HOOFDCONTACTPERSOON
Dhr./mevr
Voorletters:.………………Naam:…………………………………….………Roepnaam:……………………
Telefoon direct :…………………………………………E-mail:………….……………………………………
Functie:……………………………………………………………………………………………………………

Handtekening voor akkoord
en betaling d.m.v. automatische incasso:………………………………………………………………..
Datum:…………………………………………………………

