Nieuwe kansen!
Beste ondernemer,
De ondernemersvereniging Laarstraat (OVL) organiseert activiteiten in de straat en pakt
actuele thema’s in de straat bij de horens. Van “Veiligheid en beveiliging” tot
“Straatbarbecuefeest”, van “Montmartre plein” en “Winterspektakel” tot onderlinge solidariteit.
Bijzonder is dat een aantal activiteiten in nauwe samenwerking met een aantal bewoners
wordt uitgevoerd.
Doordat er door de gemeente reclamebelasting wordt geheven, kunnen we als straat
activiteiten organiseren, welke gedeeltelijk kunnen worden bekostigd uit de reclamegelden.
Daarnaast komen er inkomsten uit bijvoorbeeld kraamverhuur tijdens de evenementen.
Verder zal er via sponsoring tijdens de evenementen gelden binnen moeten komen, om
evenementen op deze manier te bekostigen.
Wij willen als een vereniging de krachten te bundelen met als doelstelling deze prachtige
straat te promoten. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we uw hulp bij nodig!
Mocht u mee willen denken en/of u willen aansluiten bij het bestuur of werkgroep, dan horen
we dat graag.
Lidmaatschap OVL
Sinds 2015 zijn er actieve en betalende leden. Zij zijn lid van de OVL en betalen contributie.
Dit geld willen we voornamelijk besteden aan de promotie van de straat. Middels deze
contributie kunnen we als OVL meer activiteiten en/of evenementen organiseren in de
laarstraat.
Kosten lidmaatschap
De kosten zijn 8,50 per maand. (per jaar gefactureerd)
Voordelen voor u als ondernemer
Ofwel: “Wat krijgt u hier voor terug?”
1. als lid betaalt u geen kosten voor het huren van een (normaal € 25,- tot € 35,- per
kraam per keer) kraam tijdens een evenement in de straat
2. 2x per jaar 15% korting op uw vermelding op een pagina over de laarstraat in een
weekkrant, met naamsvermelding van uw winkel. PR voor uw winkel en de straat!
3. korting op de kosten voor vermelding van uw bedrijf op laarstraat.nl, middels een
eigen pagina, welke in overleg met de webdesigner is in te richten. (binnen de
technische mogelijkheden) U betaalt geen € 35,- maar slechts € 20,Tevens rouleert er een “Ondernemer van de maand” op de homepage van
Laarstraat.nl onder de bedrijven met een eigen pagina met doorlink naar uw eigen
website.
4. heeft u een eigen facebook pagina, dan kunt u ook op de facebook pagina van de
laarstraat (https://www.facebook.com/laarstraat.zutphen) meldingen/berichten
plaatsen en uw berichten onder de meer dan 1200 volgers onder de aandacht te
brengen.
5. 50% korting op een fotoreportage van uw bedrijf (€ 99,-), welke tegen € 25,- extra
kosten verwerkt kan worden tot een online slideshow met vermelding van en naar uw
eigen site.
Wellicht zijn er in de toekomst nog wel meer ideeën te bedenken en daarbij collectief
voordelen te behalen. Als u ideeën heeft hieromtrent, dan horen wij dat graag.

Noteer mij maar als lid!
U bent vanaf de datum van inschrijving lid van de Ondernemersvereniging Laarstraat
voor een periode van 1 jaar, welke stilzwijgend zal worden verlengd.
naam/bedrijf
adres
postcode/plaats
telefoon
website
e-mail
IBAN nummer

:
:
:
:
:
:
:

Datum:

Handtekening:

Lidmaatschap beëindigen
Opzegging dient tenminste twee maand vòòr de automatische verlengdatum
schriftelijk te worden ingediend via het secretariaat.
Inleveren
Uw inschrijving kunt u afgeven bij Alma Wooninterieur t.a.v. R. van Zeijst of bij
Fotostudio Marc Leeflang. Na uw deelname ontvangt u een factuur van de
penningmeester van de OVL.
We zien graag uw lidmaatschap tegemoet.
Namens het bestuur van de Ondernemersvereniging Laarstraat wensen wij u goede
zaken.
Meer info www.laarstraat.nl

