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Het bestuur van Nunspeet Onderneemt Samen komt iedere 2 weken bijeen om allerlei zaken te bespreken. Graag houden 

we jullie op de hoogte van wat er zoal op de agenda staat. 

Versoepelingen 

Vanaf woensdag 26 januari zijn ook de niet-essentiele winkels en de daghoreca weer geopend. 

Hier zijn wij uiteraard reuzeblij mee. 

Wij realiseren ons dat er een aantal ondernemers het heel benauwd hebben gehad of nog steeds hebben. Macht je 

aanspraak willen maken op het Noodfonds, dat in het leven is geroepen door de serviceclubs in Nunspeet, neem dan 

contact op met info@noodfondsnunspeet.nl. 

Handhaving dragen van mondkapjes 

Iedere twee weken zitten Nunspeet Onderneemt Samen met de burgemeester, wethouder, de BKN en de Horeca bijeen 

voor overleg over de stand van zaken betreffende Corona. 
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De gemeente heeft hierin kenbaar gemaakt bang te zijn dat de besmettingsaantallen explosief zullen stijgen en hebben

aangegeven streng te gaan toezien op het dragen van mondkapjes.

Sfeerverlichting centrum 

Zoals in eerdere nieuwsbrieven genoemd is, is de sfeerverlichting in het centrum aan vervanging toe. 

Er warden op het moment gesprekken gevoerd met twee partijen die een offerte gaan uitbrengen voor vernieuwing dit 

najaar. 

Het aanlichten van de dorpskerk zal daar ook in meegenomen warden, want deze is sinds een paar jaar danker. 

Wij houden jullie daarover op de hoogte. 

Gemeentevlaggen 

Aan de leden van onze vereniging zijn gemeentevlaggen uitgedeeld. Dit omdat de gemeente Nunspeet 50 jaar bestaat. De 

vraag kwam wanneer deze vlaggen op te hangen. In overleg met de gemeente zullen we daar een mooie gelegenheid aan 

koppelen. 

Belangrijke oproep van de burgemeester en ondernemersverenigingen! 

De burgemeester heeft op 31 januari met enkele voorzitters van ondernemersverenigingen een filmpje opgenomen over 

het naleven van de coronaregels en handhaving. 

Dit was zo afgesproken in het laatste online EZ-overleg. 

Hier is de link naar het filmpjg. 
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Samenwerking gemeente 

Deze week zal de gemeente aanschuiven bij ons twee-wekelijks overleg om inzicht te krijgen in onze structuur van werken 

en wie in welke commissie zit of taak toebedeeld heeft gekregen. 

Graag geven we daar uitleg over en wij zullen de organigram, die langzaam maar zeker zich steeds duidelijker aftekent, 

ook op de website publiceren. httRs://www.nunsReetonderneemtsamen.nl/. 

Eibertjesdag en zomermarkten 

Gesprekken zijn nog steeds gaande met Apeldoorn2000 en Zeldzaam Mooi voor het organiseren van de Eibertjesdag en 

zomermarkten. Nunspeet Onderneemt Samen wil graag de zomermarkten naar een hoger niveau tillen qua uitstraling en 

deelnemende verkopers en standwerkers, waardoor het aantrekkelijker wordt om naar ons centrum te komen. Meer 

beleving, onderscheidend anders en levendig is onze wens! 

Apeldoorn2000, die het tot nu toe organiseerde, is een partij die N.O.S. echter betaalt voor de markten. Het is voor ons 

daarmee een inkomstenbron die we niet kunnen missen. Of wij zonder die inkomstenbron dit plan kunnen uitvoeren wordt 

op dit moment onderzocht. 
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Straathoofden 

Op 18 januari is er een overleg geweest met de straathoofden. 

Dit zijn : Roelie van Roelie Stoer Wonen - Fred Vergoessen van Pearl - Henk van de Pol van Van de Pol Mode - Artie van 

Artie - Brenda van Hebbes en Gerhard van Bij Frans. 

Hier zijn vele zaken aan de orde gekomen zoals: meer betrokkenheid creeren, aankleding van het centrum, inhoud van de 

goodiebag als welkomstpakket voor nieuwe leden, hoe de zomermarkten worden ervaren en welke markten we willen 

behouden, een commissie voor Lief en Leed en het plaatsen van reels op social media. 

Contributie 

Vorig jaar hebben we te maken gehad met een groot aantal leden die hun contributie niet betaald of gedeeltelijk niet 

betaald hebben. Dit heeft grote gevolgen voor de slagkracht van onze vereniging. Zonder poen kunnen wij niets doen! 

Uiteraard zijn er ondernemers die welwillend zijn maar eenvoudigweg niet de financiele middelen hebben om hun 

lidmaatschap te kunnen betalen. Daar hebben wij alle begrip voor. Wij willen daarover in gesprek gaan en samen kijken 

naar een oplossing. Zit jij in zo'n pakket? Neem dan even contact op. Stuur een mail naar 

info@nunsReetonderneemtsamen.nl en dan bellen we even. 
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Waarom is ook in deze tijden contributie beta/en belangrijk:

De opmerking : "ik betaa/ niet want er is niets georganiseerd' is ons wel eens ten oren gekomen.

Wij begrijpen dat er in deze rare tijden vraagtekens zijn bij de contributie voor de ondernemersvereniging.

De vereniging vertaalt zich door de Covid beperkingen momenteel ook niet direct in een mooi aantal evenementen.

Toch willen wij via deze weg kenbaar maken dat het wel degelijk van groat belang is om de contributie te voldoen.

Naast enkele evenementen die nog wel door kunnen gaan, zijn we als ondernemersvereniging hard aan het werk om van

Nunspeet Onderneemt Samen een sterke vereniging te maken.

Daarnaast zijn er ook doorlopende kosten en zijn er binnenkort ook weer elementen aan vervanging toe.

Ook loopt de vereniging inkomsten mis door het afschaffen van de markten.

Zander inkomsten kunnen wij als vereniging (waar jullie zelf een onderdeel van uitmaken) niets doen.

Dit zal echter een enorme impact hebben op de faciliteiten en uitstraling in ons mooie centrum.

Het is belangrijk een onderscheid te blijven maken als centrum, hier zijn wij als leden verantwoordelijk voor.

Daarom het dringende verzoek de contributie te blijven betalen, het valt of staat met de centrum ondernemers.

Algemene Leden Vergadering 

Dinsdag 15 maart 

Algemene Leden Vergadering 

Noteer alvast in je agenda: 

Dinsdag 15 maart om 19.30 uur in Het IJscafe. 

De ondernemers van Nunspeet maken samen het verschil! 

Een succesvolle februarimaand gewenst. 

Cor Bouw 

Henk-Jaap van de Woude 

Anne de Glint 

Henk Jaap Leusink 

Anna Frens 
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www.nunspeetonderneemtsamen.nl 

bestuur@nunspeetonderneemtsamen.nl 

Brouwerskamp 34, 

8071 BM Nunspeet 

0 
Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? 

U kunt nieuwsbrief afmelden. 
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