
  

 

Doelstelling 6 De ondernemersvereniging profileert zich door een sociaal maatschappelijke betrokken-
heid binnen haar regio. De ondernemersvereniging ondersteunt activiteiten op dit gebied in haar regio. 
De ondernemers kunnen plaatselijke jeugd- en/ of sportverenigingen steunen of sponsoren. Er kan 
gedacht worden aan ‘duurzaam ondernemen’.  

Lid worden van de Ondernemersvereniging Spaarndam en omstreken!  

Wanneer u ondernemer bent in ons werkgebied nodigen wij u van harte uit om lid te worden van onze 
Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. Hieronder een toelichting op wie we zijn en wat we nastreven. 
We zijn benieuwd naar uw reactie.  

Wilt u lid worden of heeft u vragen? Stuur bijgaand formulier of uw vraag naar Ondernemersvereniging 
Spaarndam, Dokter W. Nijestraat 34, 2064 XC Spaarndam of mail naar: info@ondernemersspaarndam.nl  

Wat zijn de doelen van de OV Spaarndam?  
De ondernemersvereniging Spaarndam e.o. is opgericht door een aantal ondernemers in 1975. In eerste 
instantie was het belangrijkste doel van de vereniging is ‘het bevorderen van ondernemerschap’. Het 
aandachtsgebied van de vereniging beslaat Spaarndam, recreatiegebied Spaarnwoude en de directe 
omgeving.  

Het huidige bestuur richt zich vooral op het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten en het wer-
ven van nieuwe leden. De onderneming is in de laatste drie jaar meer dan verdubbeld en telt nu onge-
veer 100 aangesloten ondernemers.  

Om als ondernemersvereniging serieus genomen te worden door zowel de aangesloten leden als door 
andere organisaties, is het bepalen van concrete doelstellingen en een duidelijke profilering van de 
vereniging eigenlijk noodzakelijk geworden.  

De missie van de ondernemersvereniging luidt:  
Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. is een serieuze gesprekspartner voor regionale overheden en 
andere organisaties. De ondernemersvereniging is een proactieve vereniging die inzet van haar leden 
vraagt. Door netwerken, gezamenlijk optreden worden kansen gecreëerd voor de aangesloten leden. 
Het motto van de vereniging moet zijn: ’voor en door ondernemers’.  

Doelstelling 1 De ondernemersvereniging Spaarndam e.o. vertegenwoordigt de gezamenlijke 
ondernemersbelangen binnen overheden en andere organisaties.*  

Doelstelling 2 De ondernemersvereniging is een serieuze gesprekpartner bij regionale besluitvorming. 
Hierbij valt te denken aan Dorpsraad, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmerliede & Halfweg, 
Hoogheemraadschap Rijnland, Kamer van Koophandel, VVV, andere ondernemersverenigingen zoals 
bijvoorbeeld Waarderpolder, Halfweg en Zwanenburg.  

Doelstelling 3 De ondernemersvereniging stimuleert ondernemerschap door het organiseren van 
(netwerk-)bijeenkomsten, door kennisoverdracht en door ondersteuning van lokale ondernemers bij 
regionale problemen.  

Doelstelling 4 De ondernemersvereniging promoot lokale ondernemers binnen de regio.  

Doelstelling 5 De ondernemersvereniging promoot ‘Spaarndam en omstreken’ binnen haar regionaal 
netwerk.Te denken valt aan fietstochten, wandeltochten, kunstmarkt, feestweek en bijzondere evene-
menten als Polderloop, nieuwjaarsreceptie. Spaarndam heeft veel te bieden op het gebied van natuur, 
cultuur, sport en recreatie; Er zijn in Spaarndam en directe omgeving diverse horecabedrijven geves-
tigd, forten, recreatiegebied met fiets- en wandelmogelijkheden, natuurschoon, veel soorten vogels, 
galeries, evenementen, sportactiviteiten, kanoverhuur, maneges, campings, boerengolf, golfbaan, 
recreatieplas, Buitenhuis, skibaan.  



Doelstelling 7 De ondernemersvereniging werkt mee aan collectieve inkoop of het initiëren van col-
lectieve trainingen voor aangesloten leden. Deze activiteit is door de ondernemersvereniging reeds 
opgestart op gebied van gezamenlijke inkoop voor bewaking / veiligheid. Verder is collectief een BHV 
opleiding ingekocht voor de aangesloten leden. Door middel van een inventarisatie bij de leden kunnen 
andere wensen en behoeften op dit gebied worden aangegeven en worden opgezet.  

Doelstelling 8 De ondernemersvereniging tracht een jaarlijkse groei van de aangesloten leden te be-
werkstelligen. De ondernemersvereniging zal de nieuwe en (nog) niet aangesloten ondernemers binnen 
de regio actief benaderen om een zo groot mogelijk draagvlak binnen het aandachtsgebied te creëren en 
zich daarmee ook als serieuze gesprekspartner binnen dit werkgebied te kunnen presenteren.  

Namens het bestuur van Ondernemersvereniging van Spaarndam  
Ron van der Aar, Gijs Vink, Anita Kraaijenbosch en Nick van der Zwet  
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