BUSINESS BORREL
Donderdag 16 december a.s van 17.00 tot 19.00 uur
Uw gastbedrijf: De Veban
Locatie: het Tolhuis, Buiksloterweg 7, Amsterdam-Noord

BEDRIJFSBELANGENVERENIGING LANDSMEER E.O.
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Van de Bestuurstafel
Het bestuur van de BVL stelt het zeer op prijs, dat zij en haar leden worden
uitgenodigd voor de businessborrel van de VEBAN.

Het thema van de businessborrel sluit goed aan
op eerder overleg wat VEBAN en de BVL hebben
gehouden: Samenwerking van ondernemersverenigingen.
Het bestuur van beide verenigingen hebben een
aantal maanden geleden een eerste aanzet gegeven in een gezamenlijke lunch. Mede ingegeven
omdat een groot aantal ondernemers uit Landsmeer hun ondernemingen ook gevestigd hebben
in Amsterdam-Noord.
Wederzijdse belangen van onze leden kunnen dan
meegenomen worden in regulier overleg met het
Stadsdeel Amsterdam-Noord maar ook Gemeente
Landsmeer.

Secretariaat:
Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
Tel.: 088 220 2329 • Fax: 020 4821743
E-mail: info@bvl-landsmeer.nl
www.bvl-landsmeer.nl

De businessborrel van de VEBAN van 16 december
is hiervoor ook een goede gelegenheid voor leden
van de BVL, om kennis te maken met leden uit
Amsterdam-Noord. Business to business, ideeën en
ervaringen uitwisselen.
Ik doe daarom een oproep aan de BVL leden om
aanwezig te zijn op 16 december voor de businessborrel in het Tolhuis. Tevens is dit een goede gelegenheid om het jaar 2010 af te sluiten.
Nieuwjaarsreceptie en verkiezing Ondernemer van
het jaar. Noteert u alvast in de agenda : zaterdag 8
januari 2011. Locatie wordt nog bekend gemaakt.
Mochten er nog ondernemers genomineerd worden,
neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons secretariaat (info@bvl-landsmeer.nl), zodat de jury deze
nominatie kan meenemen en zich erover kan beraden.
De winnaar van deze ondernemersprijs kan meedingen naar “Beste Onderneming Noord-Holland”,
gepromoot door MKB.

Nieuws vanuit gemeenteoverleg van 17 november
Werkzaamheden Zuideinde. Start bouw Luijendijk Zuid.
Enige weken geleden is de verkoop van Breekoever gestart. De 1e paal wordt in januari 2011 geslagen. De burgemeester is in gesprek met Stadsherstel en zij vragen
ook naar eventuele terrasmogelijkheden aan de Breek.
Op Luijendijk Zuid wordt op 10 december a.s. de 1e paal
geslagen. Hiervoor moet een bypass in de weg aangelegd
worden, terwijl Zuideinde nog niet klaar is. De verkeershinder duurt daarom iets langer (tot de Kerst) dan gepland.
Actueel nieuws vanuit Gemeente Landsmeer:
De reparatiewerkzaamheden aan het asfalt op het Zuideinde tussen de Van Beekstraat en de IJdoornlaan kunnen
in verband met de winterse omstandigheden niet worden
uitgevoerd.
Zodra meer bekend is over de datum waarop de werkzaamheden wel kunnen worden verricht wordt u hierover
geïnformeerd.
Luifel en gevel Van Dijk
Er is geen meerderheid aan stemmen te vinden bij de VVE
Nieuwe Gouw in verband met de trap. Er zouden 39 van
de 45 stemmen vóór moeten zijn. De BVL kiest ervoor om
het voorlopig af te wachten.
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Uitnodiging Netwerk Noord
De Veban nodigt haar leden, maar daarbij ook alle leden van de BVL (Bedrijvenvereniging Landsmeer) uit voor
de laatste Netwerk Noord bijeenkomst van dit jaar. Datum: donderdag 16 december a.s. van 17.00 - 19.00 uur.
Locatie: Het Tolhuis, Buiksloterweg 7, Amsterdam-Noord. De hapjes en drankjes worden u aangeboden
door restaurant Het Tolhuis.
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Rondetafelsessie:
‘samenwerking van
ondernemersverenigingen, hoe?’
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Voorafgaand aan deze Netwerk Noord
borrel start om 16.30 uur de derde
rondetafelsessie van dit jaar. In ronde
tafelvorm wordt kort met elkaar kennis
gemaakt (aan te bevelen met de
Elevatorpitch, zie http://nl.wikipedia.org/
wiki/Elevatorpitch ) en daarna wordt een
half uur gediscussieerd.
Het derde thema van 2010 luidt: ‘samenwerking van ondernemersverenigingen,
hoe?’ Mocht u mee willen doen aan deze
themasessie om 16.30 uur, meldt u dan
aan bij het secretariaat (via telefoon of
e-mail). Vanaf 17.00 uur staat uiteraard
de borrel voor u klaar; deze keer gesponsord door Het Tolhuis, Buiksloterweg 7,
Amsterdam-Noord.
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Noord Eén

Op 16 december verschijnt nummer 12
van Noord Eén, hét magazine voor en
over ondernemers. Uitgegeven door
het stadsdeel en de Vereniging van
Bedrijven in Amsterdam-Noord. Voor
alle leden van de Veban en BVL ligt een
gratis exemplaar klaar!

Nieuwe website

De Veban heeft een nieuwe website:
www.veban.nl
Door in te loggen kunt u zelf uw bedrijfsgegevens op de website invullen
en deze eventueel op een later tijdstip
wijzigen. Mocht u uw inloggegevens
niet (meer) weten dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat.

Veban Agenda

7 jan 2011 Nieuwjaarsreceptie
Stadsdeel
12 jan 2011 Nieuwjaarsreceptie KvK
20 jan 2011 Nieuwjaarsreceptie Veban
15 feb 2011 Netwerk Noord
(Vanhier/Onze Energie)

Nieuw postbusnummer
De Veban heeft een nieuw postbusnummer. Vanaf heden dient u al uw
correspondentie als volgt te adresseren:
Veban
T.a.v. het secretariaat
Postbus 37168
1030 AD Amsterdam
Telefoon: 020 - 636 83 65
E-mail: info@veban.nl

Restaurant Het Tolhuis
De familie Wiertz is al bijna 40 jaar uitbater
van restaurant Het Tolhuis. Het restaurant
wordt gedreven door Ferry & Loes Wiertz
en hun kinderen Ronald en Bianca.
Het Tolhuis heeft al menige VEBANborrel op locatie mogen verzorgen, maar
deze keer doen wij dat met veel plezier
in ons eigen restaurant.
Het Tolhuis is is een restaurant dat uitermate geschikt is voor (zaken)lunches
en/of diners maar ook voor recepties,
jubilea-, familie- en verenigingsfeesten.
Service en persoonlijke aandacht staan
bij ons hoog in het vaandel. Er is altijd
parkeerruimte voor uw auto en het
parkeren is gratis. Wij hebben een eigen
parkeerplaats en hebben ook nog een
flinke parkeerplaats naast ons restaurant
waar een blauwezone geldt van 2,5 uur.
Wij hopen u van harte te mogen ontvangen op donderdag 16 december in ons
restaurant.
Restaurant Het Tolhuis
Buiksloterweg 7, Amsterdam-Noord
Telefoon 020 - 636 02 70
www.tolhuis.nl
Colofon
Veban, Postbus 37168, 1030 AD Amsterdam
Telefoon: 020 - 636 83 65 - Fax: 020 - 492 04 12
E-mail: info@veban.nl - Website: www.veban.nl
Ontwerp en opmaak: Lokaal 3 - Reclamestudio

