
NUNSPW ONOE�NEEH1 SAHEN 

Nunspeet 
Onderneemt 

Samen 

Algemene Leden Vergadering 
Dinsdag 8 maart 

Algemene Ledenvergadering dinsdag 8 maart 19.30 uur 

Graag nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 8 maart. (Let op: deze datum is 

gewijzigd!) 

Nunspeet Onderneemt Samen nodigt voor deze ALV niet alleen de leden uit, maar oak andere ondernemers die het 

centrum een warm hart toedragen. We zullen in de vergadering stilstaan bij een aantal onderwerpen waarmee N.O.S. bezig 

is. 

Denk hierbij aan: 

• een update van de online marketingactiviteiten op social media;

• de voorgenomen opzet van een Ondernemersfonds in de gemeente Nunspeet, waarmee we het voor elkaar kunnen

krijgen om de grate ketens oak financieel te laten bijdragen; 

• het nieuwe evenementenprogramma van 2022, waarbij we een kwaliteitsslag willen slaan op een aantal activiteiten.

Wil je op de hoogte warden gebracht van de stand van zaken? 

Korn dan naar De Veluvine op 8 maart a.s. 
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Inloop vanaf 19.00 uur. 

Start ALV 19.30 uur. 

MARK.TEN: 

Zomermarkten: 12, 19, 26 juli. 2, 9, 16 augustus 

Najaarsmarkt: 15 oktober 

Met enthousiasme kunnen wij mededelen dat wij er een nieuwe marktaanbieder bij hebben. Zeldzaam Mooi zal voor dit 

jaar onze zomermarkten en de najaarsmarkt voorzien van kramen. 

Woensdag 23 februari zal het team van Zeldzaam Mooi bij de winkeliers en horeca langsgaan om even kennis te maken. 

Mochten jullie als winkelier graag gebruik willen maken van een kraam op een van deze markten? Je kan je als ondernemer 

aanmelden via: https://www.zeldzaammooi.com/deelnemen 

Geef in bijzonderheden aan dat je Centrum Ondernemer bent. Deze ondernemers betalen een gereduceerd tarief van € 

20,00. 

Eibertjesdag 27 Mei: 
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Apeldoorn 2000 zal Eibertjesdag blijven faciliteren, een kraam voor een Nunspeet Onderneemt Samen lid zal gratis warden

gefaciliteerd.

Interesse in een kraam op Eibertjesdag? Meld je dan aan op: http://apeldoorn2000.nl/ 

Geef in bijzonderheden aan of je lid bent van Nunspeet Onderneemt Samen. 

NlJNSPEET OND£RN££HT SAHEN 

www.nunspeetonderneemtsamen.nl 

bestuur@nunspeetonderneemtsamen.nl 

Nunspeet Onderneemt Samen 

p/a Dorpsstraat 39 

8071 BX, Nunspeet 

O · 
Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? 

U kunt nieuwsbrief afmelden. 
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