Dieren,

Geachte lezer,

Hartelijk welkom bij Ondernemersvereniging DELS
Belangenbehartiging voor ondernemers kent vele gezichten. Vandaag is daar een “nieuw gezicht” aan
toegevoegd. Door lid te worden van de Ondernemersvereniging Dieren, Ellecom, Laag Soeren en
Spankeren (DELS) schaart u zich bij een actieve groep lokaal georganiseerde ondernemers. We heten u
van harte welkom en hopen dat uw lidmaatschap datgene mag brengen wat u er zich van voorstelt.
Volgens haar statuten staat DELS voor de behartiging van belangen van ondernemers in haar
werkgebied. Een brede doelstelling die veel ruimte laat. Tegelijkertijd is het een doelstelling die
beperkingen aangeeft. Want is er een individueler belang dan dat van een ondernemer? Uw zaak is uw
“aller eigenste” belang en in het ondernemerschap dat u gekozen heeft maakt u keuzen die onder
andere de winstgevendheid en continuïteit van uw bedrijf tot doel hebben. Kan een
ondernemersvereniging u daarbij van dienst zijn?
Wij denken van wel en … door uw lidmaatschap geeft u te kennen die mening te delen. Hoe dan kan
DELS u van dienst zijn? Met haar ruim 130 leden is DELS een gesprekspartner “van gewicht” voor collegaverenigingen en de lokale overheid. Vanuit het bestuur volgen we ontwikkelingen die het
ondernemerschap in onze gemeente en, meer specifiek, ons werkgebied raken.
Maar meer nog dan gesprekspartner voor “derden” wil DELS een ontmoetingsplaats voor haar eigen
leden zijn. Met enkele thema-avonden per jaar, een jaarvergadering en de bedrijfspresentatieavonden
bij leden, stimuleren we de contacten tussen ondernemers onderling.
Per jaar worden er een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor leden en hun (zakelijke) partner, zoals
ledenvergadering, thema-avonden en activiteiten.
Onze Nieuwsbrief DELS Onderneemt, die twee maal per jaar verschijnt, staat ook in het teken van de
onderlinge uitwisseling. Behalve de actuele stand van zaken de vereniging betreffend, is er in de
Nieuwsbrief veel ruimte voor het leren kennen van elkaars bedrijf. De rubriek “Even voorstellen” biedt
nieuwe leden van DELS de mogelijkheid zich schriftelijk te introduceren bij de andere leden. Voor
ervaringen, meningen en wetenswaardigheden is de Nieuwsbrief het verenigingsblad waarmee ook u
meer dan 130 ondernemers bereikt.
Ook op onze website www.dels.nl worden regelmatig nieuwe artikelen en wetenswaardigheden
geplaatst en kunt u de agenda van de vereniging raadplegen. Tevens is er overzicht van de aangesloten
leden opgenomen.
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De vereniging kent een bestuur met commissies die verschillende onderwerpen volgen, begeleiden en
om de 6 weken in een bestuursvergadering teruggekoppeld worden aan het voltallige bestuur. Naast de
commissies zijn er nog de voorzitter, secretaris en de penningmeester.
Voorzitter / Verkeer en mobiliteit /
Gemeentelijke aangelegenheden
Robbert Volker

Secretaris /
DELS-avonden / PR
Mick Stomp

Penningmeester /
DELS-fonds
Geralda Wolters-Rasing

Bureau De Groot Volker – verkeersonderzoek
en -advies
Spoorstraat 11
6953 BW Dieren
Tel.: 0313 – 49 68 16
Email: voorzitter@dels.nl
Internet:www.verkeersonderzoek.nl

Agahuis en Kecke Tantes
Binnenweg 32
6955 AX Ellecom

Schoonheidssalon IJsselzicht
Overweg 3
6956 AE Spankeren

Tel.: 0313 - 41 62 00
Email: info@dels.nl
Internet: www.hetagahuis.nl

Tel.: 06 - 83 97 60 77
Email: penningmeester@dels.nl
Internet: www.ijsselzicht.net

Gemeentelijke aangelegenheden /
Duurzaam Ondernemen / PR
Robin Messink

Gemeentelijke aangelegenheden /
Ondernemers Centrum Dieren /
Toerisme / Website
Ben Denekamp

DELS-avonden / PR
Frank Willems

Vakschilders Veluwezoom
Catharina van Rennesplein 8
6952 BR DIEREN

Denwel Advisory
Peter van Anrooylaan 19
6952 CW DIEREN

Groundlevel
Edyweg 31
6956 BA Spankeren

Tel.: 06 – 57 84 91 96
Tel.: 06 – 53 73 15 89
Email: info@vakschilders.pro
Email: bdenekamp@denwel.nl
Internet: www.vakschildersveluwezoom.pro

Tel.: 0313 – 84 37 43
Email: info@groundlevel.nl
Internet: www.groundlevel.nl

U kunt mij of één van de andere bestuursleden steeds benaderen met uw vragen, suggesties of
opmerkingen. We zijn er voor u … maar sterker dan dat: DELS-leden zijn er voor elkaar.
We zijn blij dat u gekozen hebt om lid te worden van DELS. Een nieuw gezicht waarvan we hopen dat het
snel een vertrouwd gezicht mag worden. Tot ziens bij DELS!
Namens Ondernemersvereniging DELS

Mick Stomp
(secretaris)
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Aanmeldingsformulier ondernemersvereniging DELS
(Dieren, Ellecom, Laag Soeren, Spankeren)
Secretariaat: Binnenweg 32. 6955 AX ELLECOM
Tel: 0313 - 41 62 00 email: mick.stomp@dels.nl

Ondergetekende:

……………………………………

Bedrijfsnaam:

……………………………………

Bezoek/bedrijfsadres: ……………………………………
Plaats:

……………………………………

Postadres:

……………………………………

Plaats:

……………………………………

Telefoonnummer:

Postcode:

Postcode:

………….

……………………………………

Faxnummer:

……………………

E-mail:

……………………………………

Mobiel nummer:

…………………

Website:

……………………………………………………………………

Contactpersoon, voor- en achternaam:

…………………………………………………

Meldt zich aan als lid van de Ondernemersvereniging DELS en verklaart zich akkoord met de
contributiebetaling van € 115,- per jaar.
Betaling van de contributie zal plaatsvinden na ontvangst van de toegezonden factuur.

Handtekening:

Getekend te

, de dato

Gelijktijdig met mijn aanmelding heb ik ook de presentatie voor de website verzonden
Een korte tekst over mijn bedrijfsactiviteiten, voorzien van een foto van het bedrijf en/of mijzelf heb ik
gestuurd naar: tj.goudswaard@brandom.nl o.v.v. website DELS.
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