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

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

Evenementenkalender 

Op het moment wordt er gewerkt aan een evenementenkalender waar alle georganiseerde activiteiten in de gemeente 

Nunspeet te vinden zullen zijn. 

Wij kunnen de onderstaande data alvast doorgeven: 

• 27 mei Eibertjesdag

• 12 juli Zomermarkt

• 19 juli Zomermarkt

• 26 juli Zomermarkt

• 2 aug Zomermarkt



• 9 aug Zomermarkt

• 16 aug Zomermarkt

• 15 okt Najaarsmarkt

Koningsdag uiteraard op 27 april 

De maand mei zal Meimaand-Fietsmaand zijn. 

26 augustus Nacht van Nunspeet 

De kunstmarkt in september wordt opgepakt door De Academie. Datum wordt later bepaald. 

Op 21 t/m 26 oktober zal er kermis in het dorp zijn. 

De intocht van Sinterklaas is vooralsnog gepland op 19 november. 

Overleg straathoofden 

Op 22 februari hebben we samen gezeten met onze straathoofden. 

Nog even om het geheugen op te frissen .... 

• Roelie van Roelie Stoer Wonen

• Fred Vergoessen van Pearl

• Henk van de Pol van Van de Pol Mode

• Artie van Artie

• Brenda van Hebbes

• Gerhard van Bij Frans

Als straathoofd zijn zij het aanspreekpunt voor de ondernemers in dat stukje van het centrum. Zijn er nieuwe 

ontwikkelingen of heb je vragen? De straathoofden weten het antwoord of weten waar het te vinden. Zij zijn er niet alleen 

voor onze leden maar voor iedere ondernemer in het centrum. 

De zaken die op ons overleg aan de orde kwamen waren: 

• Cadeau nieuwe leden

• Het Lief en Leed beleid

• Het online inschrijven

Daarnaast kwam de herinrichting van de koppen van de Dorpsstraat aan de orde, de roadmap, de sfeerverlichting, de 

groenvoorziening, het ondernemersfonds, de City Manager, de zomermarkten en de website. 



Brenda de Bruin van Hebbes

Brenda de Bruin heeft op onze oproep gereageerd om aan te schuiven bij ons twee wekelijks overleg in De Roskam. Hier

zijn wij reuze blij mee! Brenda heeft zeer voortvarend de statuten opgepakt en tegen het licht gehouden. De noodzakelijke

wijzigingen zijn aangebracht en de vernieuwde versie van de statuten zijn naar onze leden verstuurd. Deze kunnen rustig

door genomen worden zodat ze op de ALV ter goedkeuring voorgedragen kunnen worden. Tevens heeft Brenda, naast dat

ze straathoofd is, zich opgeworpen om de website te onderhouden en aan te vullen. Hier zijn wij haar ook zeer dankbaar

voor.

Zeldzaam Mooi 

Als het goed is hebben jullie allen bezoek gehad van Zeldzaam Mooi. Dit is de partij die voor ons de zomermarkten gaat 

organiseren. De Eibertjesdag blijft vooralsnog bij Apeldoorn 2000. Daar wij meer naar een onderscheidend andere 

belevingsmarkt willen gaan hebben wij voor deze partij gekozen. Om een idee te krijgen wat zij zoal organiseren kijk dan 

even op de website. www.zeldzaammooi.nl. 

Wil je een kraam neerzetten op een van de zomermarkten? Stuur dan een mail naar: info@zeldzaammooi.com. Dit geldt 

niet alleen voor ondernemers ... ook niet ondernemers, verenigingen en eigenlijk een ieder die wat (liefst ambachtelijks) te 

verkopen of te showen heeft, kan een aanvraag indienen. 

Algemene Leden Vergadering 
Dinsdag 8 maart 



Algemene Leden Vergadering

Rest ons nog jullie allen te vragen te komen naar de ALV zodat wij daar jullie daar deelgenoot kunnen maken van de

plannen die we hebben, de dingen waar wij zoal mee bezig zijn en te horen hoe jullie erin staan. Ook niet-leden zijn meer

dan welkom!

Agenda: 

1. Introfilmpje

2. Opening en nieuwe leden introduceren

3. Financien, Kascommissie

4. Statuten + stemmen voor goedkeuring

5. Website + social media + inschrijven

6. Resultaten online campagne

7. Evenementen

8. Verlichting, groenvoorziening, koppen Dorpsstraat

9. Herinrichting koppen Dorpsstraat

10. City Manager

11. Lief en Leed

12. Ondernemersfonds

13. Afsluiting + uitnodigen voor eerstvolgende ondernemerscafe op de derde dinsdag in maart

Algemene Leden Vergadering 

Dinsdag 8 maart om 19.30 uur in De Veluvine 

(inloop vanaf 19.00 uur) 

Ook NIET leden zijn welkom! 

De ondernemers van Nunspeet maken samen het verschil! 

Tot ziens op 8 maart. 

Cor Bouw 

Henk-Jaap van de Woude 

Anne de Glint 

Henk Jaap Leusink 

Brenda de Bruin 

Anton Gelderblom 

Anna Frens 
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