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Iedere maand nieuws, evenementen, tips en weetjes van en voor Westerveldse ondernemers. Online te vinden op www.ondernemendwesterveld.nl

Ondernemersfondsregeling
met 5 jaar verlengd

Verlenging subsidieregeling
Vrijetijdseconomie Drenthe 2019
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NIEUW in 2021:
Wet Kwaliteitsborging bouw (WKB)
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Het Ondernemersfonds Westerveld wordt met 5 jaar verlengd. Ook de
komende jaren kunnen er dus aanvragen ingediend worden door betalers
aan het fonds (iedereen die ozb betaalt voor een niet-woning) om de
lokale economie en de leefbaarheid in de dorpen te stimuleren. Er worden
momenteel al gesprekken gevoerd met ondernemers uit diverse sectoren
over plannen voor de komende jaren.
Ook een goed idee, zijn er vragen of op zoek naar meer informatie?
Kijk dan op www.ondernemersfondswesterveld.nl of stuur een mail naar
fondsmanager@ondernemersfondswesterveld.nl.

Restaurant Ludiek in Havelte is
door Hermus &Co van Dagblad
van het Noorden uitgeroepen tot
een van de beste restaurants van
2019 in Groningen en Drenthe.
Ze kregen een nummer 1 positie
in de categorie Beste bediening.

Ontwikkelfonds

Wil je ook een bedrijf uitlichten?

Bedrijfsfitness met korting
Vind jij het ook belangrijk dat je medewerkers gezond en vitaal zijn? Met
Bedrijfsfitness Nederland wordt bedrijfsfitness een arbeidsvoorwaarde voor
jouw bedrijf. Zo zorg je voor gezonde, vitale en tevreden medewerkers. Via
Bedrijfsfitness Nederland kost zo’n regeling niets, geen geld, geen tijd en
geen moeite. Je werknemers kunnen een korting op hun sportabonnement
krijgen tot wel 50%. Verschillende sportscholen in Westerveld zijn bij
Bedrijfsfitness Nederland aangesloten.
Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

Menselijke kennis en kunde
- het Human Capital - is een
kritieke succesfactor voor de
(economische) groei van de Regio
Zwolle, waaronder ook Westerveld
valt. Het Ontwikkelfonds
ondersteunt werkgevers en
werknemers financieel bij hun
persoonlijke ontwikkeling.
Het geld is bedoeld voor het
ontwikkelen, leren en opleiden
van (potentiële) werknemers. Ook
zelfstandigen kunnen van het
fonds gebruik maken.
Meer informatie op
ondernemendwesterveld.nl.

Aan het woord: Havelter Ondernemersclub HOC

Twee keer per jaar is er een
ledenvergadering en eens per jaar
organiseren we een reisje voor alle
leden. We nodigen sprekers uit,
bespreken onderwerpen die leven en
hebben het ook gewoon gezellig met
elkaar met een borrel of barbecue.
We organiseren ook avonden samen
met de ondernemersvereniging in
Uffelte. Op die manier kunnen de
ondernemers hun netwerk verbreden,
kunnen we kennis uitwisselen en
krachten bundelen. Het wordt door
de leden gewaardeerd.

AGENDA januari
8

De ondernemersvereniging gaat
niet alleen over ondernemers en hun
verdiensten, het gaat ook om het
behouden van de leefbaarheid, om
het behartigen van de belangen in
het dorp. Zo houden werkgroepen
zich binnen de vereniging bezig met
bijvoorbeeld de kerstverlichting,
sinterklaasintocht of koningsnacht.
Wij beheren ook het Havelter potje
van het ondernemersfonds. Iedereen
uit de voormalige gemeente Havelte,
ook uit Darp en Wapserveen, kan
hiervoor een aanvraag indienen.
Het gaat om initiatieven waar het
hele dorp iets aan heeft. Zo is er
een luchtkussen aangeschaft waar
iedereen gebruik van kan maken,
is een tent gesubsidieerd voor
jongeren tijdens oud en nieuw en
ondersteunen we de Survivalrun.
Het mooie is dat sponsoring hiermee
door alle schouders gedragen wordt
en niet meer vanuit individuele
bedrijven hoeft te komen.’

Koepelvergadering

20.00 uur

Havelte

20.00 uur

Gemeentehuis, Diever

15

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Westerveld

28

Dag van het Werkplezier in de zorg

30

Informatieavond Wet Kwaliteitsborging bouw (WKB)

19.00 - 22.00 uur

Gemeentehuis, Diever

31

Informele bijeenkomst zp’ers Westerveld

17.00 uur

locatie nnb

12/2

Bijeenkomst met evenementenorganisaties

Er is veel behoefte aan hoogwaardige technologische
oplossingen voor de AgriFood
sector in Japan. Ben of ken je
een ondernemer die actief is in
deze sector en wil je de Japanse
markt verkennen? OostNL
organiseert van 1 t/m 5 juni 2020
een handelsmissie naar Japan.
Meer informatie op
ondernemendwesterveld.nl.

Laat het ons weten!
Toekenningen uit het
Ondernemersfonds
DWINGELOO
Renovatie Tennisvereniging
Dwingeloo

•

HAVELTE
Kerstmarkt
Scorebord vv Havelte
Monument jodenkamp
met schoolprogramma

•
•
•
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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.
Nieuws of activiteiten voor de volgende pagina kunnen uiterlijk 21 januari
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl.
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Een vrij nieuw en enthousiast
bestuur is aan het roer bij de
ondernemersvereniging in Havelte.
Jules van Ditshuizen, voorzitter Roelien Huisman, penningmeester
- Yolanda Oostra, secretaris - Erik
Berger, bestuurslid - Frank van Dijk,
bestuurslid - Klen Koops, bestuurslid.
De club heeft rond de 65 leden.

‘De ondernemersclub gaat om
mensen leren kennen, zodat je elkaar
kunt versterken of naar elkaar kunt
verwijzen. Je hebt er een gezicht bij,
weet hoe iemand is en kent elkaars
diensten. Het gaat ook om krachten
bundelen. Gezamenlijk kun je meer.
Een voorbeeld hiervan is de Kraspas.

Verken de
Japanse markt

Let op: Vanaf 1 januari dienen de
eenmanszaken hun nieuwe btwnummer te gebruiken.

O

Woensdag 15 januari om 20.00 uur is de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst,
met uitreiking van het Talent van Westerveld 2019, voor alle inwoners van
Westerveld in het gemeentehuis in Diever. De Gemeente Westerveld hoopt
ook de vele ondernemers de hand te kunnen schudden.

Bouwbedrijf Jolman in
Dieverbrug bestaat 25 jaar.

In 2021 treedt de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) in werking. Dat
betekent grote veranderingen voor ontwerpers of bouwer/uitvoerders,
maar ook voor de gemeente als vergunningverlener en toezichthouder.
Wat is straks nodig voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning
en waar ben je straks binnen het gehele bouwproces verantwoordelijk
en aansprakelijk voor? Hoe moet je de bouwkwaliteit borgen?
Op donderdag 30 januari 2020 is hierover een informatiebijeenkomst
van 19.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis in Diever.
Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

Nieuwjaarsinloop Gemeente Westerveld

Havelter Ondernemersclub HOC
Bestuur

Nieuwe naam Hubo Dieverbrug:
Klus & Bouwmarkt Dieverbrug.

Foto: Roelien Huisman
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Nieuwe onderneemster in Uffelte:
Ida Wever. Ida opende haar
bloemenwinkel Bij Ida in Uffelte.

Eethuis en snackbar ‘t Keernpunt
in Diever vierde onlangs het
25-jarig bestaan.
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De openstelling van de provinciale Subsidieregeling Vrijetijdseconomie
Drenthe 2019 is verlengd tot juli 2020. Er is nog een budget van € 127.000,beschikbaar voor recreatiebedrijven om vernieuwende projecten te
ontwikkelen die de zichtbaarheid van Drenthe versterken en positieve
bijdrage leveren aan de bestedingen en werkgelegenheid in Drenthe.
Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.
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