NIEUWSBRIEF, maart/ april 2014

Uitnodiging Algemene Leden
Vergadering
Op dinsdag 22 april is de ledenvergadering van
de OKN in het Koetshuis te Krimpen aan de Lek.
Na het formele gedeelte volgen twee korte
informatieve lezingen. De eerste van de heer
Gerrit Slob van de gemeente Nederlek. Hij komt
ons, samen met de heer Leen Prins
(locatiedirecteur Schoonhovens College) iets
vertellen over de werkgeversbenadering van de
K5 als het gaat over jeugdwerkeloosheid en
welke instrumenten er zijn om werkzoekenden
aan een baan te helpen. Daarnaast vertelt hij
iets over de mogelijkheden voor zelfstandigen
om in moeilijke tijden ondersteuning voor
ondernemers te bieden.
De tweede lezing is van Advocaat mr. Ies
Biemond. Hij geeft een presentatie over de
actualiteiten in het arbeidsrecht, waarbij ook
wordt ingegaan op de situatie zoals deze nu is
en veel voorkomende (dure) fouten die
werkgevers maken waar het gaat om personeel.
Er zal veel gelegenheid zijn tot het stellen van
vragen aan de hand van praktische voorbeelden
worden tips gegeven over hoe om te gaan met
slecht functionerend personeel.
Fijn als wij u weer zien de 22e.

Er werd volop genetwerkt.

Kevin en Albertina

Aan het einde van de avond kwam voorzitter
Peter Breedveld van Ondernemerskring
Krimpen de leden ook nog even een
voorspoedig 2014 wensen.
Al met al weer een goed gewaardeerde avond!

Een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst
Was het op 22 januari jl in Amicitia te
Lekkerkerk. Na een nieuwjaars toast in het
cafeetje konden de gasten plaatsnemen aan
mooi gedekte tafels in de Raadhuiskamer. Na
een openingsspeech van voorzitter Arjen Prins
volgde een heerlijk diner. Tijdens het eten
zorgden jonge Krimpenerwaardse talenten voor
de muzikale aankleding van de avond.

Even bijpraten in het cafeetje.

Voorjaarsoverleg gemeente
Op 20 januari jl. is weer een overleg geweest
met de gemeente. Gesproken is over een aantal
onderwerpen, waaronder de opzet van de
bedrijfsbezoeken voor dit jaar. Zoals u weet
zullen we vanaf 2015 niet meer als zelfstandige
gemeente bestaan. Hierdoor veranderen de
vorm en de inhoud van o.a. de
bedrijfsbezoeken. Hoe dit eruit gaat zien is niet
bekend. Hierover zullen we later in het jaar
overleggen. Verder is er gesproken over de
bestuurlijke toekomst van de Krimpenerwaard.
Ook hier is nog niet precies bekend hoe e.e.a.
eruit gaat zien, maar dat er een grotere
gemeente komt met zes of vijf kernen (discussie
K6 of K5) is wel zeker. Dit zal veel effect en
invloed gaan hebben op de toekomst en dus ook
op de wijze waarop onze vereniging de
toekomst in zal gaan. Ook is er gesproken over
de aansluiting van scholen, bedrijven, sociale
zaken enz. tussen de gemeente en de bedrijven.
Hierop is afgesproken dat we in overleg zullen
gaan met Gerrit Slob om hier verder over te
spreken. (note: Gerrit Slob zal n.a.v. dit punt in
onze algemene ledenvergadering al informatie

aan onze leden gaan verstrekken). Als laatste
zijn er nog diverse punten aan de orde gekomen
zoals o.a. de infrastructuur, verkeer van
vrachtwagens in onze dorpen en het
dijkversterkingsproject.
Al met al (ondanks de toekomstige te
verwachten veranderingen, waardoor dit overleg
in de toekomst zal gaan veranderen) heeft het
bestuur een constructief en goed overleg gehad.

Bedrijfsbezoek op 6 november
Voor onze najaarsbijeenkomst zijn wij nog op
zoek naar een bedrijf waar we deze vergadering
kunnen houden. Heeft u een geschikte locatie
om ongeveer 25 á 30 collega ondernemers te
ontvangen en wilt u wat vertellen over uw bedrijf,
neem dan contact op met het secretariaat.

Activiteitenoverzicht 2014
Noteert u de volgende data vast in uw agenda!
22 april
18 september
6 november

1e Algemene Leden
Vergadering (ALV)
Jaarlijkse excursie
2e ALV +bedrijfsbezoek

Reacties op deze Nieuwsbrief
Reacties op deze Nieuwsbrief, suggesties voor
activiteiten of mededelingen kunnen worden
gestuurd aan het secretariaat:
E-mail: oknederlek@live.nl
of postadres:
OKN
P/a Schuwacht 84
2941 EG Lekkerkerk

