NIEUWSBRIEF, december 2015

Nieuwe Penningmeester gekozen tijdens
Ledenvergadering

e

De 2 ledenvergadering vond dit keer plaats op
5 november in de nieuwe winkel van Gert Jan
en Dorien: Ruit en Co. Na een warm welkom en
een uitleg van Gert Jan hoe het proces om te
gaan verhuizen en het imago van de winkel te
veranderen was gegaan, werd gestart met de
vergadering. Dit jaarlijkse bijpraat moment werd
door 18 leden bijgewoond. Uiteraard werd
uitgebreid stil gestaan bij de verhoudingen met
de nieuwe gemeente en de rol van de federatie
hierin.
Els en Diana de Kreij hebben het idee om een
stichting in het leven te roepen voor mensen die
niet aan een baan kunnen komen. Dit in relatie
met de komende participatiewet. Het bestuur
gaat meedenken. Tijdens de ledenvergadering
in april komt dit onderwerp weer aan de orde.
Tot slot is de vacature van penningmeester van
de OKN weer gevuld. Henri Blokland
(accountmanager bedrijven bij Rabobank
Krimpenerwaard) werd tijdens de vergadering
op voordracht van het bestuur gekozen door de
leden.

Zilver tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst
2016
U wordt van harte uitgenodigd om op vrijdag 15
januari 2016 met elkaar het glas te heffen op
een gezond en voorspoedig 2016.

Tijdens een walking dinner heeft u volop
gelegenheid met elkaar te praten. Om de avond
nog feestelijker te maken vinden we het leuk als
uw outfit opgefleurd wordt door een zilveren
accent.
Geef u op door een mail naar het secretariaat te
sturen!

Waardborrel: vijfde editie Weer groot
succes!

FOK wordt:

Ondernemerskringen
Krimpenerwaard
Tijdens de Waardborrel presenteerde de FOK
hun nieuwe naam en logo. Zij gaan voortaan
door het leven als de Ondernemerskringen
Krimpenerwaard. Kijk op de vernieuwde site
www.ok-krimpenerwaard.nl en vergeet niet om
de facebookpagina te liken.

Ruim 350 ondernemers kwamen op donderdag
19 november naar Maarten Littel in
Schoonhoven voor hét netwerkevenement voor
de Krimpenerwaard ‘De Waardborrel’. Dit jaar
met het thema ‘ondernemen en verbinden’.
Joseph Oubelkas
Na een korte kennismaking met de (hoofd)
sponsoren en twee jonge ondernemers uit de
Krimpenerwaard, luisterden de ondernemers
ademloos naar het indrukwekkende verhaal van
Joseph Oubelkas. Vanuit een uitzichtloze
situatie wist hij door positief te blijven en
verbindingen te leggen zijn doelstellingen te
realiseren. Op een natuurlijke manier legde hij
verbinding met de aanwezige ondernemers en
daagde ze uit verbindingen te leggen met
elkaar.
Paneldiscussie
Tijdens de paneldiscussie met wethouders
Marco Oosterwijk (Krimpen aan den IJssel) en
Jan Vente (Krimpenerwaard), Frie van Os
(Ondernemerskringen Krimpenerwaard) en
ondernemers Frank Peltenburg (Hieselaar
Nederland) en Jan Duel (Dekker Transport)
kwamen diverse onderwerpen aan de orde.
Meedenken met elkaar, samenwerken en elkaar
opzoeken waren ook hier de kernwoorden. Deel
de wensen en ideeën van bedrijven met de
gemeente en kijk samen naar de haalbaarheid.
Op een vlotte manier sprak Ton Hendrickx de
avond aan elkaar en leidde de paneldiscussie.
Daarna was het tijd voor een heerlijk buffet, een
‘borrel’ en werden verbindingen gelegd met
oude en nieuwe relaties.

Herhaald verzoek: Website OKN
Voor de website van de OKN willen we graag
uw logo ontvangen (png bestand). Wilt u deze
aan ons mailen? Alvast veel dank!

Activiteitenoverzicht 2016
Noteert u de volgende data vast in uw agenda!‘
15 januari
Nieuwjaarsreceptie
21 april
Ledenvergadering
15 september Jaarlijkse excursie
e
8 november
2 ledenvergadering

Het bestuur van de OKN
wenst u fijne feestdagen,
een plezierige
jaarwisseling en een
gezond en voorspoedig
2016!

Kijkt u op de site van de Waardborrel voor een
terugblik op dit goed bezochte evenement.

www.waardborrel.nl

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

