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MET ANDERE KAMERIKSE ONDERNEMERS

DE ONDERNEMERSVERENIGING 
KAMERIK-KANIS

De Ondernemersvereniging Kamerik-
Kanis is opgericht in 1990 en is 
uitgegroeid tot een zeer actieve, 
professionele organisatie.

CONTACT      lidworden@ov-kamerik.nl 

WORD 
LID !

Wil je lid worden van de Onder-
nemers vereniging Kamerik-Kanis 
of meer informatie ontvangen? 
Stuur dan een mail naar:  
lidworden@ov-kamerik.nl
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De Ondernemersvereniging Kamerik-
Kanis ontplooit de volgende 
activiteiten:

Thema-avonden
Wij bieden regelmatig thema- 
bijeenkomsten voor Kamerikse 
ondernemers. Dit zijn thema- 
avonden met een informeel, 
informatief, interactief of sportief 
karakter met een interessante 
spreker. Thema’s als bijvoorbeeld 
Social Media en Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen zijn de 
afgelopen tijd aan bod geweest.

Belangenbehartiging
De Ondernemersvereniging Kamerik-
Kanis behartigt de belangen van de 
lokale ondernemers naar o.a. de 
gemeente. En de gemeente vraagt 
ook via de ondernemersvereniging 
naar de ideeën/mening van de lokale 
ondernemers.

Onderlinge ontmoeting
Na afl oop van de bedrijfsbezoeken, thema- 
avonden en tijdens ons jaaruitje is er ook 
gelegenheid om de collega-ondernemers 
in een ontspannen omgeving te ontmoe-
ten. Wellicht kunnen we elkaar helpen.

Bedrijfsbezoeken
Twee keer per jaar bezoeken we een lokale 
ondernemer en hij/zij vertelt dan over zijn/
haar bedrijf. Erg interessant om een kijkje 
achter de schermen te krijgen.

Polderpeil
De Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis 
brengt bijna elke maand het blad Polder-
peil uit. Het best gelezen advertentieblad 
van Kamerik. Met inhoud en voordelige 
tarieven. Oplage 16oo stuks. 

 

WAT DOET DE 
ONDERNEMERS
VERENIGING

? Sponsoring
De Ondernemersvereniging Kamerik-
Kanis sponsort ook een aantal Kamerikse 
activiteiten. Het doel daarvan is:
•  Bekendheid genereren van de lokale 

ondernemers
•  Samenbindende activiteiten
•  Leefbaarheid vergroten

Sponsorbijdragen worden o.a. 
geleverd aan:
• Oranje Comité
•  Kamerik Proeft
•  Winkeliersactie
•  Kerst Inn
•  Stamppotavond
•  Verenigingenspel
•  Kerstboom

LIDMAATSCHAP

De contributie bedraagt € 75 per lid 
per jaar. 

Wat gebeurt er met uw contributie:
De uitgaven zijn in overeenstemming 
met de inkomsten. Wij zijn dus een 
vereniging zonder winstoogmerk. 
Voor en door de leden.
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