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

Ondernemersfonds en Koepel
ondersteunen ondernemers
Hoe anders is dit jaar voor iedereen gelopen. Als Koepel Ondernemend
Westerveld en Ondernemersfonds Westerveld leven wij mee met alle
ondernemers en houden de vinger aan de pols. Het is fijn te zien dat
inwoners in Westerveld de ondernemers extra steunen en dat ondernemers
niet bij de pakken neerzitten.
Ondanks de pandemie die iedereen heeft getroffen, is er dit jaar toch voor
veel activiteiten en projecten een beroep gedaan op het fonds. Zo zijn er
tablets naar de verzorgingshuizen gegaan, zijn handenwasunits geplaatst
en is een bordspel ontwikkeld. Evenementen als ‘Timmerdorp Dwingeloo’
zijn ondersteund evenals alternatieven voor afgelaste evenementen.
Mozaïekenroute van Corso Frederiksoord en de Sprookjestuinen van Drenthe
zijn hiervan voorbeelden.
Daarnaast heeft de recreatiesector de mogelijkheid om met een bijdrage
vanuit het fonds te werken aan het verbeteren van de eigen website door
gezamenlijk vertaling, fotografie en websitescreening in te kopen, zijn door
dorpen met behulp van fondsbijdragen magazines en kaarten uitgebracht
om de toeristen wegwijs te maken en wordt er op diverse plekken liggende
verzorgingsplaatsen gerealiseerd om Westerveld voor nog meer mensen
toegankelijk te maken.
Tot slot worden er, voor het komende toeristenseizoen begint, digitale
informatiezuilen geplaatst in Havelte, Diever, Vledder, Dwingeloo, Zorgvlied en
Uffelte om toeristische informatie nog makkelijker bij de toeristen te krijgen.

Online Platform ‘Uit Westerveld’

UITGELICHT

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het online platform ‘Uit Westerveld’
waarop alle ondernemers in onze gemeente zich gratis kunnen aansluiten.
Dit digitale platform wordt de plek waar ondernemers uit Westerveld bij
elkaar worden gebracht en al hun diensten en producten, verkoop en
verhuur, kunnen aanbieden. Hierdoor worden ondernemers in Westerveld
nog meer zichtbaar en weet men wat er in de eigen gemeente verkrijgbaar is.
Ook wordt het mogelijk om als ondernemer (kortings)vouchers aan te bieden.

Tot en met 31 december kun je
voor 2020 de retributie voor
bijdrage aan het ondernemersfonds aanvragen. Meer informatie
via www.ondernemersfondswesterveld.nl/retributie-ozb

Zeker in deze bijzondere tijd is het belangrijk om snel en goed online
vindbaar te zijn. Door deelname aan dit platform wordt daar nu voor
gezorgd op een manier die een ondernemer individueel nooit kan bereiken.
De ontwikkeling van dit platform en het inrichten daarvan wordt gedaan
door een jonge ondernemer uit Westerveld en wordt voor het grootste deel
gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds.
Iedere ondernemer kan zich kosteloos aanmelden en krijgt zo nodig gratis
ondersteuning van een ‘buddy’. Mocht jouw bedrijf nog niet aangemeld
zijn, vul dan het formulier in via www.ondernemendwesterveld.nl/uitwesterveld.
Ondernemersfonds Westerveld en Koepel Ondernemend Westerveld
werken samen met de ondernemers aan het versterken van de lokale
economie en de leefbaarheid in onze gemeente, ook na de coronatijd.
Op de hoogte blijven van het platform?
Stuur een mail naar info@uitwesterveld.nl en ontvang de nieuwsbrief.

Als recreatiebedrijf goed zichtbaar
op Drenthe.nl
Door het Covid-19 virus is de verwachting dat veel Nederlanders er voor kiezen
om rond Kerst en Oud en Nieuw in Nederland te blijven. Juist in deze tijd is het
extra belangrijk om als recreatiebedrijf goed zichtbaar te zijn op Drenthe.nl.

Deze zomer heeft Marketing Drenthe in opdracht van de Provincie Drenthe
video’s gemaakt van de grote natuurgebieden in Zuidwest-Drenthe en de
Koloniën van Weldadigheid.
Samen creëren we een groter bereik
Helpen jullie mee deze onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk
toekomstige bezoekers? Stuur de video’s door naar jouw (potentiële) klanten
en relaties. Hoe meer de video’s gedeeld worden des te groter is de spin-off.

Heb jij de digitale vragenlijst over de ondernemersdienstverlening van
gemeente Westerveld al ingevuld? Het kost je slechts 5 minuten en
invullen kan tot 7 december.
Een link naar de vragenlijst vind je op ondernemendwesterveld.nl.

Glasvezel en Uit Westerveld
Heb jij je als ondernemer gratis aangemeld bij het online platform
‘Uit Westerveld’ en meld jij je daarnaast aan voor glasvezel van
DELTA Fiber Netwerk, dan ontvang jij €75 korting. Dit geldt ook
met terugwerkende kracht voor de ondernemers die zich hebben
aangemeld voor de huidige glasvezelcampagne.

Ondersteuning vanuit provincie en gemeente
De provincie en de Drentse gemeenten trekken samen op om ervoor
te zorgen dat alle Drentse ondernemers - dus ook zzp’ers - die in
de problemen komen door de crisis toegang hebben tot dezelfde
ondersteuning. Gezamenlijk kijken ze naar mogelijkheden om de
liquiditeitspositie van bedrijven te versterken.
Op de website ikbendrentsondernemer.nl/coronavirus zijn
verschillende regelingen waarmee ondernemers en zzp’ers worden
geholpen op een rijtje gezet.

Eindejaarsactie

Ons Dorpshuis in
Wilhelminaoord weet de
verkiezing ‘Drents Dorpshuis van
het Jaar’ niet te winnen, maar
ontvangt wel 1000 euro voor haar
finaleplaats.
Drie wijnen van Wijngoed Havelte
kregen een bronzen medaille
tijdens de Wijnkeuring der Lage
Landen.
Bouwcenter Concordia
Dieverbrug viert het 100-jarig
jubileum.
Nieuw aan de Nijverheidweg
10a Dwingeloo: Navito voor
duurzame zonnepaneleninstallaties.
Wil je ook een bedrijf uitlichten?

Laat het ons weten!

NOVEMBER

Van 21 november tot en met 31
december 2020 organiseren de
leden van de zes ondernemersverenigingen in Westerveld een
eindejaarsactie. Je kunt sparen
voor een uniek Westervelds
Memoryspel én je maakt kans
op mooie prijzen.
Meer informatie over
de actie staat op de flyer
die in een envelop huisaan-huis is verspreid en
is te vinden via www.
ondernemendwesterveld.nl/
eindejaarsactie
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Geef je mening

We doen een oproep aan alle ondernemers om de gegevens op Drenthe.nl
goed in te vullen. Maak de sterke kanten van je bedrijf goed zichtbaar met
mooie foto’s en aantrekkelijke teksten.

Maatschap Joling uit Dwingeloo
stelt biologische bloembollen
beschikbaar aan de ondernemersvereniging Diever t.b.v. de
bloembakken in Diever.
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Natuurgebieden Zuidwest-Drenthe in beeld

Installatiebedrijf en Electroworld
winkel Dick Sjabbens in Diever
bestaat deze maand 45 jaar.
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Westerveld memory
Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.

Een onopgeloste
vraag, idee of
probleem?
Voor de periode februari t/m
juni kun je studenten van
de Regiocampus inzetten
voor ondersteuning bij
ondernemersvragen.
De studenten/stagiairs leveren
een nieuwe en frisse kijk op
jouw bestaande diensten en
producten.

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 22 december
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl.
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