
VERON
Visie:
Veron is een verbinder en belangenbehartiger voor ondernemers uit Lingewaard. De kracht van Veron is het 
samenbrengen van ondernemers om van elkaar te leren, plezier te hebben en een netwerk op te bouwen. Veron 
verbindt de ondernemers met de gemeente en acteert pro-actief op relevante maatschappelijke en econo-
mische ontwikkelingen. 

Kernwaarden Veron: 
- Kleinschaligheid
- Leereffect / kennisoverdracht
- Inspireren
- Humor
- Beweging en dynamische bijeenkomsten
- Gezellig samenzijn

 
Doel Veron

1. WAT:   Veron is dé verbinder van de leden onderling en met ondernemers uit de regio
 HOE:    door het bieden van een platform om elkaar op verschillende wijze te ontmoeten
 WAAROM:  om het onderlinge zaken doen en samenwerking te stimuleren, om kennis over te dragen 
   en om leden een leuke dag / avond te bezorgen. 

2. WAT:   Veron is dé belangenbehartiger van Veron leden
 HOE:   door een intensieve samenwerking met diverse belangrijke externe partijen 
   (gemeente Lingewaard, VNO/NCW, andere (ondernemers)verenigingen, KvK etc.)
 WAAROM:  om voor Veron leden een zo goed mogelijk ondernemersklimaat te realiseren in 
   het werkgebied. 
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VERON Activiteiten per jaar:

We blijven Veron activiteiten organiseren, zoals: 
  - Nieuwjaarsbijeenkomst 

 - Busreis 
  - Algemene Leden Vergadering 
  - Running Business

- Kennisbijeenkomst 
- Ondernemerssymposium

Aangevuld met activiteiten, gezamenlijk georganiseerd met andere business clubs.

Peilers Veron activiteiten:
 - ze moeten voldoen aan genoemde kernwaarden;
 - ledenpool: we betrekken leden bij het organiseren van de activiteiten;
 - leden worden actief benaderd om op activiteiten aanwezig te zijn én

- partners en introducés zijn van harte welkom.

 Voor vier van deze activiteiten wordt de burgemeester uitgenodigd en zal ze aanwezig zijn.

-
Ledenwerving: 
Binnen de commissie verbinden, zal ook de verantwoordelijkheid voor ledenwerving liggen.
- proactieve benadering;

 

- middels een plan (welke bedrijven zijn nog geen lid en hoe te benaderen?);

 

 - nieuwe bedrijven (meteen) welkom heten als Veron;

 

- budget beschikbaar stellen.  
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BELANGENBEHARTIGING

Voorbereidend overleg:
François van Schaik en Hubert van Keulen vormen het “kernteam” om voor het bestuur het voorbereidend  
overleg met de gemeente (Hans Korfage en Peter Mom) te voeren. 

Bestuurlijk overleg:
Het bestuurlijk overleg met de gemeente wordt gevoerd met Anton Bouwmeister, François van Schaik en 
Alies ten Have als “kernteam” en Marianne Schuurmans (burgermeester) en eventueel Theo Peren (wethouder
Economische Zaken) vanuit de gemeente. 

Ad hoc sessies:
Er wordt een projectmatige aanpak gehanteerd voor gesprekken, die per onderwerp verschillen en actueel zijn. 
Denk hierbij aan onderwerpen als de doortrekking van de A15, de promotie van de Betuwe, vluchtelingenopvang. 

Er wordt gekeken wie er het beste kan aanschuiven bij zowel het voorbereidend als het bestuurlijk overleg.  
Dit geldt voor zowel overige bestuursleden als voor andere Veron leden die in de betreffende branche 
zitten (ledenpool).
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VERON in gesprek
VERON gaat, samen met de gemeente, in gesprek met ondernemers (wel- en niet-leden VERON). 
Bijvoorbeeld in de vorm van een (thematische) lunchafspraak met:
- de 10 grootste werkgevers 
- starters / ZZP-ers
- agri gerelateerde en geselecteerde ondernemers
- etc. 

Middels diverse soorten overleg met de gemeente, maar ook met ondernemers hopen we 
we de belangenbehartiging meer kracht bij te kunnen zetten en de resultaten hiervan helder 
en duidelijk te communiceren.
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