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Beste ondernemer, 

In deze nieuwsbrief willen we jullie even bijpraten over de activiteiten rondom
de volgende onderwerpen. 

Breed economisch overleg 
Dinsdag 22 november is er een breed Economisch Overleg(BEO) geweest,
deze keer met wethouders Tom Oomen en Marinus Biemans, de
bedrijfscontactfunctionaris  Kristie van Os en ambtenaar Rilanna van Nuenen.
Verder waren er de vertegenwoordigers van PM, ZLTO,CM en OD. 
Het overleg was gepland vooraf aan onze algemene ledenvergadering bij ons
nieuwe OD lid, EDCO, aan de Helmondsingel. 
We hebben zoals gezegd een aantal speerpunten gekozen die we verder uit
gaan werken:

Verduurzaming van de Kranenmortel, project olv VNO-NCW, loopt reeds
Arbeidsmarkt en onderwijs dichter bij elkaar brengen.
Onderzoek doen naar arbeidsmigranten in relatie tot huisvesting en
werkkring.

Kristie van Os werkt het verslag van de bespreking verder uit zodat we
volgende keer in het BEO aan kunnen geven hoe we een en ander willen gaan
vormgeven. 

Ondernemerscafé 
Afgelopen dinsdag 15 november hebben ook weer 7 ondernemers kunnen
vertellen wie ze zijn en wat hen in hun dagelijkse bedrijfsvoering bezig houdt,
dit alles onder het genot van een maaltijd bij Beekman en Beekman. Na de
maaltijd hebben we het ondernemerscafe bijgewoond. Het onderwerp was
energie en de kosten daarvan. 
Wellicht word jij volgende keer uitgenodigd. 
Stel dat je urgente zaken hebt, dan kun je je via de info ook aanmelden voor de
2 uurtjes vooraf aan het ondernemerscafe. 
Het onderwerp van het ondernemerscafe op 20 dec is de agrarische sector,
met medewerking van de voorzitter van ZLTO en Voergroep Zuid. 

Algemene Ledenvergadering 
Zoals je hierboven al hebt kunnen zien was afgelopen dinsdag 22 november
ook onze alg. ledenverg. Bij EDCO. Voor de eerste keer sinds 2 jaar weer
fysiek, wat enorm werd gewaardeerd door de deelnemers. Naast mededelingen
over samenwerking met CM, PM en ZLTO, activiteiten die waren en die komen
gaan en financiën waren de zaken rondom bestuursleden belangrijk. 
We hebben van 2 bestuursleden afscheid genomen te weten: Harry Maas en
John van Veggel. 
We hebben 4 nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen: Twan de Louw,
Brandon van Boven, Arjan Aldenzee en Erwin Boerenkamps. Binnenkort kun je
op onze nieuwe website kennis maken met al onze bestuursleden. 
We zijn erg blij dat we mensen hebben kunnen vinden die met de zittende
bestuursleden de schouders willen zetten onder onze mooie vereniging. 
Op de website kun je het verslag van de vergadering vinden. 

Kranenmortel
Op 9 nov j.l. werd het vierde werkatelier door VNO-NCW georganiseerd ten
behoeve van verduurzaming van industrieterrein de Kranenmortel. Het thema
was klimaatadaptatie. 
Voor het verslag, zie website voor het verslag. 

VNO-NCW
VNO-NCW lobbyt voor het bedrijfsleven. Speerpunten zijn:

Milieu en duurzaamheid.
Arbeidsmarkt en onderwijs
Infrastructuur en ruimte.

Bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd ter ondersteuning van de
lobbyactiviteiten. 
Ook de actuele nieuwsbrief van VNO-NCW is te vinden op de website. 

Ondernemersfonds 
Voor uitleg over ondernemersfonds, zie verslag alg ledenvergadering. 

Om de nieuwsbrief niet te lang te maken is een aantal onderwerpen kort
aangestipt, mocht je meer info willen hebben over een onderwerp, dan kun je je
natuurlijk altijd melden door middel van een mailtje naar
info@ondernemenddeurne.nl . We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op
met jou of je bedrijf. 

Iwan, Peter, Twan, Arjan, Erwin, Brandon en Twan. 
30-11-2022
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