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Informatieplicht Energiebesparing

UITGELICHT

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle
bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas
(equivalent) verbruiken.

Keurslagerij Henk Jan Drenth
in Dwingeloo kreeg een
oorkonde en een 10 voor het
eigengemaakte gehakt.

Op WATTjemoetweten.nl kan je checken of je per 1 juli aan de informatieplicht moet voldoen. Op 12 juni is er een informatiebijeenkomst in Zwolle.
Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

Haringparty Westerveld
Donderdag 20 juni kun je andere ondernemers en bestuurders uit de
gemeente Westerveld ontmoeten tijdens de jaarlijkse Haringparty. Dit jaar
kun je voor deze gezellige ontmoeting én haring (en andere smakelijke
hapjes) terecht bij Logement & Gasterij Frederiksoord van 16.00 - 20.00 uur.

Toekenningen uit het Ondernemersfonds
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Of je nu van haring houdt of niet, als
je een ondernemer of bestuurder
bent in Westerveld mag je deze
gezellige bijeenkomst, georganiseerd
door enkele collega- ondernemers,
niet missen.

Innovatiestimulering
De provincie Drenthe stelt € 500.000 beschikbaar voor Drentse
ondernemers die willen innoveren. Het gaat om de MIT regeling: MKB
Innovatiestimulering Topsectoren Noord-Nederland. Individuele,
samenwerkende MKB’ers kunnen deze subsidie aanvragen bij het
Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN).

Subsidie in Zuidwest-Drenthe voor bruisend platteland
Per 1 mei kun je als ondernemer in Zuidwest-Drenthe een subsidie
aanvragen die bijdraagt aan de leefbaarheid van het platteland. Vanuit het
Plattelandsontwikkelings-programma (POP3) is een totaal subsidiebedrag
van € 500.000,- beschikbaar gesteld voor LEADER Zuidwest-Drenthe.
Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

Heb jij of ken jij een onderneming
die vanuit een duidelijke strategische
visie, op een creatieve en innovatieve
wijze, een maatschappelijk en
duurzaam verantwoord beleid voert
en daarmee ook financieel succesvol
is? Een bedrijf waar Drenthe trots

‘Door het ondernemersfonds zijn
ondernemers actiever geworden.

Van oudsher organiseert de ondernemersvereniging in Dwingeloo
de jaarlijkse Sinterklaasintocht
en de zomerse Brinkavonden,
ook wel Siepeldagen genoemd.
‘De Sinterklaasintocht blijven we
financieren, maar we hebben de
uitvoering overgedragen aan Stichting
Dorpsactiviteiten Dwingeloo. Daar
past het beter bij. Voor de Brinkdagen
proberen we, naar wens van vele
inwoners, het avondprogramma weer
in te vullen en zo aantrekkelijker te
maken voor zowel de toeristen als de
eigen inwoners.’

Vanuit de ondernemersvereniging
zijn twee mensen afgevaardigd naar
de Koepel. ‘We ervaren een meerwaarde in informatieoverdracht en
samenwerking met andere ondernemersverenigingen. Zo wordt de
Westerveldbrede decemberactie
vernieuwd en zijn we betrokken
bij de organisatie van de jaarlijkse
Ondernemersfair.’
Lidmaatschap van de ondernemersvereniging heeft volgens Emiel
verschillende voordelen. ‘Je kunt bij
ons terecht met ondernemersvragen
of om draagvlak te toetsen bij nieuwe
initiatieven. We vormen bovendien
een goede gesprekspartner met
de gemeente. Als verenigde
ondernemers sta je sterker dan
alleen. Ook investeren we in het
vergroten van kennis en netwerken.
We organiseren twee keer per jaar
een interessante themabijeenkomst
en er is een zomer- en winterborrel
om elkaar op informele manier beter
te leren kennen.’
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op kan zijn? Schrijf je dan in voor de
Drentse onderneming van het jaar
2019.
De prijs onderstreept het belang
van goed ondernemerschap
voor de economie en de
werkgelegenheid in Drenthe.

MEI

Je kunt tot vrijdag
14 juni succesvolle
Drentse bedrijven
voordragen,
of natuurlijk je eigen organisatie
aanmelden via: www.
drentseondernemingvanhetjaar.nl.

Foto: Aldrik Hoekstra

emersfon
rn

ds

Met een vernieuwd bestuur timmert
de ondernemersvereniging van
Dwingeloo hard aan de weg. Emiel
Stolk, eigenaar van een autobedrijf, is
sinds kort voorzitter van de ongeveer
70 leden tellende groep ondernemers.
‘We hebben bij de invulling van het
bestuur gekozen uit ondernemers uit
verschillende bedrijfstakken. Door
deze brede vertegenwoordiging
wordt lidmaatschap voor alle
ondernemers aantrekkelijker.’

Het fonds genereert initiatieven
waarbij ondernemers meer gaan
samenwerken. Daarin zie je ook de
meerwaarde van het lid zijn van een
vereniging. Je weet elkaar makkelijker
te vinden om samen initiatieven
op te pakken en uit te werken. Met
ondersteuning vanuit het fonds
kunnen we onze leden ook meer
bieden in de vorm van bijvoorbeeld
lezingen om kennis te vergroten.’

Wil je ook een
bedrijf uitlichten?

Drentse onderneming van het jaar 2019

Aan het woord: Ondernemend Dwingeloo
Emiel Stolk
Voorzitter

Sinds 1 mei is Museum de
Proefkolonie in Frederiksoord
geopend.

Laat het ons weten!

Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.
Meld je voor 17 juni aan via
www.haringpartywesterveld.nl.
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Uiteraard ontbreekt de veiling
van een vaatje haring niet. Onder
de bezielende leiding van Ronald

Visser gaat het vaatje haring onder
de hamer. De opbrengst is dit jaar
voor Paard en Erfgoed.

De 19-jarige schilderes Amy
Bishop uit Dwingeloo won de
schildersvakprijs. Amy doet
een leerwerktraject bij Eggink
Schilders in Dieverbrug.
Nieuw in Westerveld: Bureau
Integratiekracht van Rex
Hendriksen in Wittelte.

museum in Vledderveen
In de binnentuin opent Minne
Wiersma algemeen directeur van
de Maatschappij van Weldadigheid
de bijeenkomst, waarna ‘stem
kunstenaar’ Niek Boes een
verrassend en uniek showspektakel
gaat neerzetten met cabaret,
humor, vocal comedy, interactie en
geluiden die alle zintuigen prikkelt.

Met haar honing won Angelique
Schipper-Blok van De Drentse
Krent uit Wapserveen twee
keer goud op de International
London Honey Awards.
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Survivalrun Havelte 2019

Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.

COLOFON

www.ondernemersfondswesterveld.nl
www.ondernemendwesterveld.nl
www.gemeentewesterveld.nl

Deze ondernemerspagina is een initiatief van Koepel Ondernemend Westerveld,
Ondernemersfonds Westerveld en Gemeente Westerveld. De pagina verschijnt iedere
laatste woensdag van de maand met interessante informatie voor en door ondernemers.

15.00 uur

16.00 uur

Pathé Zwolle

Logement & Gasterij Frederiksoord

Nieuws of activiteiten voor de volgende pagina kunnen uiterlijk 18 juni aangeleverd
worden via krant@ondernemendwesterveld.nl.
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