
Medio april is de algemene ledenvergadering gehouden in De Stal. Voor de laatste keer onder de bezielende 
leiding van onze inmiddels afgetreden voorzitter Leon Ravestein. Leon, via deze weg, nogmaals hartelijk 
bedankt voor je positieve inzet en je bijdrage aan de vereniging. De avond kende een bijzonder hoge 
opkomst, wij schatten toch zeker 50-60 leden, een goede sfeer en een geslaagde vergadering. Daarbij is er 
ook weer een prima buffet gepresenteerd door Patrick en Tamara. Heel hartelijk bedankt voor de gastvrijheid 
en service! Uiteraard zijn er ook verbeterpunten te constateren zoals de presentatie van de cijfers en de 
samenstelling van het bestuur. Bij de volgende vergadering zullen we dit beter en transparanter voor u 
aangeven. We hebben deze avond  als ondernemer ook kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester 
Heiligers. Op 12 juni vond de presentatie plaats van het promotieplan Spaarnwoude. Hierover later meer. 

 
 
 
 
 
13 juni is de kwartaalborrel gehouden bij De Koningshoeve. Een groot deel van de ondernemers heeft zich 
vanaf De Zoete Inval per solex naar deze locatie begeven. Het was een prachtig gezicht om de stoet solexen 
te zien aankomen op de Kerkweg. 
Gert-Jan van Tunen heeft ons uitgebreid geïnformeerd over de ins en outs van het biologisch boerenbedrijf op 
De Koningshoeve (vleeskoeien) en De Ettingen (melkvee).
Belangrijk aspect van de exploitatie van deze boerderijen is het natuurbeheer en nestbescherming. 
Spaarnwoude is een van  de gebieden waar door het natuurbeheer de stand van de weidevogels niet 
afneemt. Vooral in de afgelopen maanden zien en horen wij constant de grutto’s. De omliggende weilanden 
zijn gesierd met kleurrijk gras, vele bloemen en kruiden. Hier wordt later gemaaid om de vogels een betere 
overlevingskans te geven. Beide boerderijen vallen onder een Stichting en zijn verbonden met Recreatie-
schap Spaarnwoude. Ons nieuwe lid, Huub Sleper van Villa Zomerdijk, heeft voor heerlijke hapjes gezorgd. 
Wij willen alle betrokken ondernemers nogmaals hartelijk bedanken voor de bijdrage aan deze bijeenkomst! 
 
 
 
 
 

Agenda
Op 4 september staat ons jaarlijkse ondernemersuitje gepland. Het ledenuitje, ook wel ‘Funtainment’  
genaamd, wordt deze keer georganiseerd door Dynamique. Quirijn Dalhuisen biedt een veelzijdig programma 
aan waarbij alle leden kunnen deelnemen. U krijgt een uitnodiging en kunt aangeven aan welke activiteit u 
wilt deelnemen. Dynamique verzorgt na de diverse activiteiten ook een afsluitende BBQ.
Wij verzoeken u om u vooraf aan en / of af te melden zodat wij ongeveer bekend zijn met het aantal 
deelnemers. De gegevens hiervoor staan vermeld op de uitnodiging. Deze volgt in augustus.
Vervolgens staat de infotainmentavond gepland voor 28 oktober. Wij denken aan een thema-avond ‘Hansje 
Brincker’. Hoe kunnen wij als ‘Spaarndamse’ ondernemers dit thema commercieel benutten of uitwerken. 
Wij hopen uiteraard opnieuw op een grote opkomst voor deze beide bijeenkomsten.
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Ledenbestand
Ons ledenbestand groeit nog steeds. Het promotieplan Spaarnwoude heeft hier zeker aan bijgedragen. Een 
bedankje richting Ineke van der Geest als kartrekker van dit project is zeker op zijn plaats. Op naar de 100! 
Als nieuwe leden zijn recent gemeld:
Paintball Spaarnwoude  Patrick van As
Wine & Olive   M. Scutigliani
Villa Zomerdijk    Huub Sleper
Loesje Zaken.nl   Loes Falkena
Wals Poelier – Bloemendaal Asta van de Heuvel
ProRama    Bo Visser

Via deze weg willen wij ook Toesja en Roel van den Haak van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon 
Freek!

Toename inbraken en frauduleuze mailing
In Spaarndam is er de laatste tijd een flinke toename van inbraken bij bedrijven/ particulieren. Wij vragen u 
dan ook om extra bedachtzaam te zijn op verdachte situaties en direct contact op te nemen met de meldka-
mer: 0900-8844 of bij spoed uiteraard 112.

Ook gaat er een frauduleuze mailing rond waarbij een partij zich voordoet als de Kamer van Koophandel en 
vraagt om kopieën van legitimatiebewijzen van eigenaren en vennoten van ondernemingen. U bent via een 
mailing van de Kamer hierop geattendeerd. 

Activiteiten bestuur Ondernemersvereniging
Op 12 juni 2013 is een bijeenkomst georganiseerd over het project promotie Spaarnwoude. Een deel van 
onze ondernemers heeft hieraan meegewerkt op uitnodiging van de samenwerkende organisaties KvK, OVS 
en Business Openers.
Marc van Eck van Business Openers heeft de ondernemers van onze vereniging erg enthousiast gemaakt. 
Doel is de handen ineen te slaan en gezamenlijk Spaarnwoude te gaan promoten.  Met als resultaat dat de 
bestedingen van bezoekers vergroot worden en het aantal bezoekers omhoog gaat. Er is inmiddels een nieuw 
logo ontworpen met een slogan; 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van de OVS is een werkgroep aan het samenstellen die de verantwoordelijkheid krijgt voor de 
uitvoering van de opgestelde actie- en promotie plannen. Uiteraard gaan we ons uiterste best doen zoveel 
mogelijk ondernemers met een relatie tot het recreatiegebied Spaarnwoude aan dit promotieplan te binden. 
U ontvangt deze week van ons een mail met een uitgebreid verslag van 12 juni inclusief het promotieplan, 
het logo en een weergave van het artikel dat op 26 juni in Goede Zaken is geplaatst. De bijlagen worden ook 
allemaal op de website van de OV geplaatst.
U kunt meer informatie lezen op de website van onze vereniging. Wij houden u uiteraard op de hoogte van 
de verdere ontwikkelingen.
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Per kwartaal kunnen een aantal ondernemers zich voorstellen in het Dorpsorgaan.
Vriendelijk verzoek aan de al ingeplande ondernemers (!) voor de edities van september en december 
2013 om op korte termijn contact op te nemen met Han Bouwens. Ondanks de moderne media is er iets 
misgegaan / zoekgeraakt met deze toezeggingen. Han regelt de planning en bewaakt de deadline voor aanle-
vering en heeft hierover ook het contact met het Dorpsorgaan.

Ook volgt er komend jaar opnieuw een prachtige uitgave van de Spaarndamse kalender. Deze wordt uitgege-
ven vanuit de opbrengsten van adverterende leden in samenwerking met de OVS. 
Peter Klinkenberg staat uiteraard weer garant voor de prachtige plaatjes van onze omgeving. 
Omdat de kosten van het uitgeven van de kalender de laatste jaren zijn gestegen, zoeken wij per maand drie 
adverteerders. 
De kosten per advertentie kunnen dan beperkt blijven tot € 150,= (ex BTW). Adverteert u (nog) niet maar 
wilt u dat wel, laat het ons weten!
U kunt zich nu al aanmelden voor een advertentie en de maand van uw voorkeur, via ons e-mailadres.
Wie het eerst komt……
Ook kunt u nu al uw geplande activiteiten of evenementen voor 2014 aanmelden, zodat wij deze kunnen 
opnemen en vermelden in de kalender. 

Heeft u suggesties voor activiteiten, heeft u wensen, heeft u als ondernemer een aanbod of idee voor collec-
tieve inkoop, of andere nieuwtjes? 
Wilt u zich aanmelden voor een bedrijfsbezoek in de planning voor 2014? Wilt u zich voorstellen in het ‘be-
drijvennieuws’ 2014 van het Dorpsorgaan? Wilt u meedoen in een werkgroep? 
Laat het ons weten! De ondernemersvereniging is er namelijk ook voor U!

Website OV Spaarndam
De website wordt steeds actueel gehouden. Raadpleeg daarom regelmatig www.ondernemersspaarndam.
nl voor de laatste regionieuwtjes. De evenementenagenda, de ledenaanbiedingen en andere ontwikkelingen 
binnen onze regio kunt u hier vinden.
Aan de  ‘portrettengalerij’ wordt hard gewerkt door met name Nick van der Zwet. Een groot deel van de le-
den zijn inmiddels op de site te raadplegen.
Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u zelf een aanbieding plaatsen op onze website? Neem dan contact op 
met een van de leden uit de ‘website werkgroep’. Dat zijn Ineke, Han en Mark. 
Via de mail is de OVS bereikbaar op: info@ondernemersspaarndam.nl.

Bestuursleden
Het is onze bedoeling om tijdens de aanstaande najaarsvergadering meer duidelijkheid te geven over de 
werkwijze en samenstelling van het nieuwe bestuur. De volgende bestuursvergadering is gepland in de 
maand september.
Wilt u reageren naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op!
De volgende Nieuwsbrief kunt u in september weer verwachten.
De Ondernemersvereniging wenst u alvast een fijne zomer toe met vooral veel zon! 
Wilt u ondertussen toch op de hoogte blijven van nieuws uit de regio, raadpleeg dan onze website.  

Namens het bestuur van de Ondernemersvereniging Spaarndam,
Marian Oosterveer
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