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Agenda

26 oktober  Bedrijvenborrel
   Locatie: Horboom Vloeren, 
   Westbaan 160 te Moordrecht

   Aanvang: 17.45 uur    

   

Hierbij ontvangt u onze verkorte nieuwsbrief. Het is de bedoeling dat wij u iets vaker 
d.m.v. een korte update op de hoogte gaan houden, de langere nieuwsbrieven komen 
daarmee te vervallen.

In onze ledenvergadering dit voorjaar kregen we de vraag, of we naast de gezellige 
netwerkactiviteiten ook weer eens een interessante spreker zouden kunnen vragen, 
om tussen de ledenvergadering en de gezellige afsluiting nog wat informatie en 
kennisoverdracht mee te pakken. Dit vonden we een goed idee en gaan daar uiteraard 
mee aan het werk. 

Dit jaar hebben we al een bedrijfsbezoek gehad bij één van onze nieuwe leden, Jelmer 
de Jonge van de Office-Specialist, daarover leest u in deze nieuwsupdate nog meer. 
Verder waren we al te gast bij de IJsselweide voor een vrijdagmiddagborrel met een 
potje Jurassic Golf. Tussen de dino’s werd er gezellig genetwerkt en natuurlijk maakten 
we er ook nog een echte wedstrijd van. 

Op 10 oktober staat er een lunch gepland voor de besturen van OVM, VION, OKZM, LTO 
en diverse winkeliersverenigingen bij het College van B&W van gemeente Zuidplas. Het 
is de bedoeling dat we hier bijpraten over wat er leeft en speelt binnen de gemeente.  
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen: enkele items voor de LTO, de 
detailhandelsnota, de status van de groslijst, duurzaam ondernemen en wat er verder 
nog ter tafel komt. Mocht u hiervoor nog input hebben, bel of mail me dan.  

Op 26 oktober staat het 2e bedrijfsbezoek van dit jaar in de planning bij Horboom 
vloeren, uiteraard hopen we daar weer zo veel mogelijk leden te ontmoeten. Heeft u 
zich al aangemeld? 

Einde van het jaar zullen we zoals u van ons gewend bent weer een kerstbijeenkomst 
organiseren, hierover hoort u later meer. De datum zal vrijdag 15 of zaterdag 16 
december zijn.

We zien u graag weer op donderdag 26 oktober bij Horboom vloeren.

Frans Vink
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De sterke punten van GoTourgether zijn:

Duidelijke en eerlijke communicatie
Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
Onderscheidend
Flexibel
Betrouwbaar
Denkt mee met de klant

GoTourgether

Kwikstaarthof 32
2841 NV Moordrecht

info@gotourgether
www.gotourgether.nl

Eigenaar:

Dennis van Empel
06-17600573

GoTourgether is een uiterst flexibel touringcarbedrijf dat is ge-
specialiseerd in het vervoer van allerlei soorten groepen met 
onze waanzinnige en multifunctionele touringcar. De kracht 
van GoTourgether is flexibiliteit en diversiteit. De bus is onder 
andere uitstekend geschikt voor bedrijfsuitjes, vrijgezellenfees-
ten, bruiloften, vriendenuitjes, rondritjes, festivals, concerten 
en schoolreizen.
De touringcar van GoTourgether beschikt over 52 comforta-
bele lederen stoelen met diverse gezellige zitgroepencompleet 
met tafels en stopcontacten, luxe rondzit met grote tafel, 
professionele geluidsinstallatie, sfeervolle en spectaculaire 
verlichting, grote koeling met diverse gekoelde dranken en 
leuke charmante chauffeurs om het geheel compleet te ma-
ken. Het streven is om van iedere rit een waanzinnige beleving 
te maken!

E ven voorstellen . . . . .

Zuidplas Fairtradegemeente

De gemeente Zuidplas wil graag Fairtrade gemeente worden. Leden van het Duurzaamheidsplatform Zuidplas hebben dit idee op-
gepakt en willen dit gaan uitvoeren. Samengevat betekent dit dat het kopen en verkopen van ‘eerlijke‘ producten extra aandacht 
krijgt. Het Duurzaamheidsplatform Zuidplas is vorig jaar opgericht en bestaat uit betrokken inwoners die concreet willen bijdra-
gen aan duurzame consumptie en productie.  
 
Wat is een Fairtrade Gemeente?
Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en 
de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. De campagne streeft naar het vergroten van de vraag naar en het 
aanbod van Fairtrade producten. De campagne stimuleert dit door ondernemers, werknemers, inkopers en consumenten met 
positieve aandacht en publiciteit te belonen voor hun keuze voor Fairtrade. In Zuid-Holland zijn al diverse gemeenten Fairtrade-
gemeente.
Leden van  het Duurzaamheidsplatform zijn bezig om te komen tot Zuidplas Fairtradegemeente. De gedachte is om een werk-
groep op te richten bestaande uit vertegenwoordigers uit Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen/Moerkapelle en Moordrecht. 
De gemeente ondersteunt het initiatief.
Er zijn nu al meer dan 100 Fairtrade producten, zoals koffie, thee, cacao,  suiker en vruchtensappen. Maar ook ingrediënten om 
te koken, glaswerk, servies, tassen en hout. Veel van die producten worden gemaakt of verwerkt in het herkomstland. Daardoor 
verbeteren de arbeids- en leefomstandigheden van boeren en hun gezinnen, maar het stimuleert ook de lokale verwerkende 
industrie.
Het idee achter Fair Trade is dat  je beter op een eerlijke manier met de ontwikkelingslanden handel kunt drijven dan dat je een 
gift geeft. Fairtrade producten voldoen aan strenge milieueisen. Niet alle producten zijn biologisch gecertificeerd, maar vaak zijn 
er wel biologische varianten.
Op de site van Fairtradegemeenten ( www.fairtradegemeenten.nl ) is meer informatie te vinden.

Het Duurzaamheidsplatform zoekt vertegenwoordigers voor een nieuw op te richten werkgroep. Wanneer u geïnteresseerd 
bent, laat het ons per e-mail info@ovm-moordrecht.nl weten. Wij geven uw naam dan door!
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B edrijvenborrel Offi ce Specialist
Op 17 mei jl. vond, in aanwezigheid van ca. 25 leden, de eerste bedrijvenborrel van dit jaar plaats bij de Offi  ce Specialist aan de 
Ambachtweg 12. We werden hartelijk ontvangen door de eigenaar Jelmer de Jonge en zijn team.
Offi  ce Specialist is leverancier van online trainingen, toetsen en examens voor Microsoft  Offi  ce, ICT, Adobe en taalcursussen 
gericht op werkgevers en het onderwijs.
In zijn bedrijfspresentati e vertelde Jelmer dat  werknemers vaak de basis computervaardigheden niet onder de knie hebben en 
dit voor de werkgever veel geld en ti jd kost.  
Hiervoor  heeft  de Offi  ce Specialist online trainingen ontwikkeld die via E-learning programma’s gevolgd kunnen worden. Ook 
veel middelbare scholen en mbo/hbo opleidingen maken inmiddels gebruik van dit digitale lesprogramma.
Na afl oop van de presentati e werden de ondernemers in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een ICT vaardigheids-
scan. Na het maken van deze test kon men zien hoe goed zijn of haar digitale vaardigheden waren.
We bedanken de Offi  ce Specialist voor de gastvrije ontvangst.
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F oto-impressie Adventure Golf tussen de dinosauriërs

De winnaars waren:
Pieter van Gennep & Yvonne van der Erf

32 leden gingen op de 18 holes golfbaan
de competitie met elkaar aan

Vrijdag 30 juni 2017


