Beste Spaarnwoudenaren,
Donderdag 29 januari jl. vond de eerste bijeenkomst plaats van Ondernemers die lid zijn van
Spaarnwoude Geeft Energie.
Ook potentiele leden waren uitgenodigd zodat ze een indruk konden krijgen van wat we tot nu
toe voor elkaar hadden gekregen.
Er was een goeie opkomst en we werden goed verzorgd door Peter Andriessen en zijn vrouw in
Brasserie Halverwege.
Teun Jansen gaf een rondleiding aan wie wilde in zijn nieuwe ontvangstruimte met supermooi
zwembad.
Korte terugblik op 2014:
De belangrijkste mijlpaal die we hebben bereikt is een mooie website waarop de deelnemende
leden zich presenteren.
Van de in het bestuur van Spaarnwoude participerende gemeenten is Velsen de eerste die ons
initiatief ondersteund. Met dit geld zullen we i.o.m. Spaarnwoude en de aangesloten
ondernemers een mooi bord bij een hoofdentree naar het gebied gaan plaatsen.
We hopen natuurlijk dat er meer gemeenten en instanties zullen aansluiten.
Jan Hylkema benadrukte het belang van de samenwerking van ondernemers en onderstreepte
nogmaals dat hij erg blij is met ons initiatief.
Vooruitblik op 2015:
We gaan in 2015 ervoor zorgen dat we meer zichtbaar worden in het gebied door bij elke
ondernemer een bord te plaatsen met het logo Spaarnwoude geeft energie en door de
ondernemers te stimuleren tot het maken van arrangementen.
T.z.t. zullen we een nieuwe bijeenkomst plannen voor een speeddate sessie om
arrangementen te bedenken en op te starten.
Om ervoor te zorgen dat in 2015 het project bewaakt wordt en werkzaamheden worden
uitgevoerd, zoals o.a. het onderhoud van de website, updaten van de agenda, bestellen en
plaatsen borden bij ondernemers etc. zal Yannick roodheuvel in opdracht van de werkgroep
wekelijks een aantal uur werkzaam zijn bij het beheerbureau van Spaarnwoude. Waar nodig
zal hij contact met u opnemen.
Nieuwe aangesloten leden:
1. Brasserie Halverwege wordt lid van de ondernemers vereniging en van Spaarnwoude Geeft
energie.
Er waren nog een aantal ondernemers aanwezig die naar aanleiding van de bijeenkomst
gisteren overwegen om lid te worden. Wanneer er vragen zijn, neem dan gerust even contact
op met een van de werkgroep leden of ondergetekende.
Op de volgende data komt de werkgroep bij elkaar. Wanneer u ideeën heeft kunt u deze via
mail aan mij aanleveren en kunnen we hier tijdens een van de overleggen aandacht aan
besteden.
1. Woensdag 18 februari
2. Woensdag 18 maart
3. Woensdag 22 april
4. Woensdag 20 mei
5. Woensdag 17 juni
6. Woensdag 15 juli
7. Woensdag 19 augustus
8. Woensdag 16 september
9. Woensdag 21 oktober
10. Woensdag 18 november
11. Woensdag 16 december
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben en stel het op prijs als u naar aanleiding van
deze mail kunt aangeven of u ook deel wilt nemen in de werkgroep.

