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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Hebben we er een beetje zin in, in, in…?

MKB-BERICHTEN

Het laatste nieuws van MKB Nederland

AANBIEDINGEN

Acties en kortingen van leden, voor leden

STEL ‘ EM AAN STELLA

Kom je er niet uit, stel je vraag aan Stella

IN HET VAT

Wat zit er allemaal nog aan te komen?

1 De schermen
Ellen Metgod

2 Stel ‘em aan Stella
Van de redactie

Als ondernemer moet je van heel veel dingen verstand
hebben om succesvol te kunnen zijn. Althans, dat lijkt
soms zo. Maar af en toe is het voldoende als iemand
anders jou antwoord kan geven op een vraag die je in
jouw business bezighoudt.

Op deze plek vind je voortaan
nieuws vanuit het Bestuur, over
wat er zich vóór en achter de
schermen afspeelt, in de BVL.
Over wat er gebeurd is, maar ook
over wat er nog gaat gebeuren.
Dit keer een selectie uit de vele
onderwerpen die het Bestuur achter
en vóór de schermen hebben
beziggehouden.
Iets wat heel Landsmeer deze zomer
bezighield, was de afsluiting van de
IJdoornlaan en een deel van de A10.
Achter de schermen heeft het
Bestuur overleg gehad met Boskalis
en benadrukt dat Landsmeerse
bedrijven iedere dag veel last
zouden hebben van de afsluiting. De
klus was tot ieders tevredenheid 2
dagen eerder klaar dan gepland!
Al jarenlang praat de BVL met de
gemeente over het parkeerbeleid in
Landsmeer. Op 26 augustus werd de
zogenaamde ‘Nota parkeerbeleid’ in
een panel van verschillende deskundigen besproken. Uiteindelijk zal
deze
nota
ook
door
de
gemeenteraad worden behandeld.
We houden u op de hoogte!
Het Bestuur heeft elk kwartaal een
gesprek met de gemeente. Het
Eerstvolgende gesprek zal zijn op 12
september.
Help
ons,
door
onderwerpen aan te dragen via
bestuur@bvl-landsmeer.nl!

Daarom kun je de meest prangende vragen over zakendoen en
alles wat daarmee samenhangt, voortaan stellen aan Stella. Zij
gaat voor jou op zoek naar het antwoord waar jij mee verder
kunt.
Hoe werkt het?
Stuur je vraag simpelweg naar stella@bvl-landsmeer.nl. Stella
zorgt ervoor dat je snel antwoord krijgt op je vraag. Bovendien
zal jouw vraag mét antwoord worden behandeld bij de
eerstvolgende BVL-bijeenkomst, zodat ook je mede-ondernemers
hiervan kunnen leren.

3 MKB-berichten
Van de redactie

Ben je lid van de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer,
dan ben je automatisch ook lid van MKB Nederland.
MKB Nederland publiceert regelmatig berichten die ook
voor Landsmeerse ondernemers relevant kunnen zijn.
Hieronder vind je een selectie.
 Oproep aan bedrijven: ‘s nachts het licht uit.
 Opdrachten waterschap kunnen mkb-bedrijven door crisis
helpen.
 Nieuwe EU-voor voorbereiding ondernemers op Brexit.
 Nieuwsbrief MKB Servicedesk 25 augustus 2020
Overigens ontvingen wij deze week ook van Rabobank
Metropoolregio een uitnodiging voor een interessante webinar.
BVL-leden zijn van harte welkom. Voor meer informatie, zie deze
link.

4 Algemene Ledenvergadering
Van het bestuur

We meldden het eerder al: door de komst van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding
ervan tegen te gaan, hebben we ook onze Algemene Ledenvergadering moeten uitstellen. Maar we
hebben een nieuwe datum vastgesteld!
Nieuwe locatie
De ALV gaat plaatsvinden op woensdag 2 september 2020. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de
vergadering dit jaar in Dorpshuis Het Wapen van Landsmeer plaatsvinden. We beginnen de vergadering om
19.00 uur en inloop is vanaf 18.00 uur. In tegenstelling tot eerdere jaren zal er dit jaar geen eten worden
geserveerd, maar volgt direct na de vergadering de BVL-borrel.
Introductie en afscheid
Tijdens de ALV zullen de kandidaat-bestuursleden Léon van Riel en Patrick Brugman worden voorgesteld. Als zij
door de ALV worden gekozen, nemen we bovendien afscheid van de huidige bestuursleden Jaap Goede en Dick
Roos. De complete agenda, inclusief de overige stukken (zoals notulen, begroting en jaarrekening), sturen we u
uiteraard tijdig toe. Vergeet u in de tussentijd niet aan- of af te melden!
Alle feiten weer even voor u op een rijtje:
Datum: woensdag 2 september 2020
Tijd: inloop 18.00 uur, aanvang vergadering 19.00 uur
Locatie: Dorpshuis Het Wapen van Landsmeer, Calkoenstraat 27 te Landsmeer

Aanmelden
ALV

5 Aanbiedingen

6 In het vat

Een aantal van onze leden kwam het
afgelopen jaar met een mooi initiatief:
aanbiedingen van leden, vóór leden. In deze
Nieuwsflits aandacht voor een aantal van deze
aanbiedingen.

Het hele jaar is het Bestuur op zoek naar
thema’s en activiteiten die passen bij de
ondernemende Landsmeerder.

Van de redactie

 Korting van 10% op het hele assortiment bij
Juwelier Nusselein.
 Gratis bittergarnituur bij een borrel of
feestje in Café De Goede Stek.
 Bestel bij Café de Drie Zwanen een daghap
en krijg een drankje ‘van het huis’.
 ‘P&O-boer’ h.r.met houdt kosteloos een
arbeidsovereenkomst voor je tegen het licht.
 Jumbo Landsmeer biedt online-bestellers
hulp bij aanmelden én een welkomstpakket.

Van de redactie

Onderstaande activiteiten zitten alvast in het vat.
Datum en locatie volgen zodra die bekend zijn!

 Bezoek aan Adriaan Goede B.V.
 Wijnproeverij
 Bezoek aan Bouwmaatschappij Buitenhuis
 Golfdag
 Facereading
 Verkiezing Ondernemer van het Jaar (thema:
innovatie in Coronatijd)

