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Afgelopen hebben vernieuwing van onze voorkeurleverancier afval en
de samenwerking met andere verenigingen centraal gestaan bij uw
bestuur.
Het uiteindelijke resultaat is dat we gestopt zijn met SUEZ en onlangs een contract afgesloten
hebben met VIROL. Zij hebben goede condities neergelegd en dat kan voor alle leden behoorlijk
voordeliger uitpakken.
We horen hier later meer over bij de presentatie van VIROL. Wij willen u oproepen om een afspraak
te maken met de hier aanwezige Sybrand van der Veen van VIROL en uw contracten op dit gebied te
evalueren.
Daarnaast kunnen we van harte onze energieleverancier aanbevelen, die met name voor de kleinere
ondernemers vele duizenden euro’s kan besparen. We zijn er zelf een goed voorbeeld van. Wil je
contact hierover? Bel dan even met ons secretariaat, dan zorgen we dat de verbindingen gelegd
worden.
We hebben ook een 5-tal keren gesproken met besturen van andere verenigingen om te verkennen
of er mogelijkheden zijn tot samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek, welke
grotendeels gefinancierd wordt door de EBG. Hier zijn we zeer dankbaar voor. Zo kunnen we een
onafhankelijk onderzoek laten doen naar samenwerkingen van verenigingen en de wensen van de
individuele leden. Ook leden van ons zullen hiervoor de komende weken actief benaderd worden
door onderzoeksbureau Sellian.
We hopen dat, als ze jullie benaderen, dat jullie van harte mee werken. Dit onderzoek wordt breed
aangeboden aan alle ondernemersverenigingen in Midden-Groningen. Deelname ligt uiteraard bij de
besturen en de ondernemers, die daar weer lid van zijn.
Zo hopen we een goed beeld te krijgen wat ondernemers verwachten van de verenigingen en
besturen. Samenwerkingen en samenvoegen willen we daarbij niet uitsluiten.
Waarbij we hierbij niet zeggen dat we ons op willen heffen. We zeggen hierbij slechts dat alle opties
open zijn en onze leden bepalen.
We hebben als bestuur iedere maand vergaderd en daarnaast dus nog in teamverband met externen
gesprekken gevoerd.
We hebben de administratie opnieuw opgezet en hebben dit geïntegreerd met de
ledenadministratie.
We hadden in maart nog een bedrijfsbezoek gepland, maar deze ging door omstandigheden niet
door. We schuiven deze door na het najaar.
Dit jaar hebben we de contacten met de gemeente op een laag pitje gehouden in verband met de
ontwikkelingen bij de ondernemersverenigingen. We willen het geheel bedrijfsmatig houden, onze
wensen als ondernemers boven water krijgen en daarna het gesprek aangaan met gemeente en
provincie.
We hebben op dit moment 69 leden.
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