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Wat is de vRO

vRO & VNO-NCW Brabant Zeeland

De Vereniging van Rosmalense Ondernemers is een ondernemersvereniging
met als doel het bevorderen van onderlinge en externe sociale en zakelijke
contacten tussen de leden, belangenbehartiging bij overheden en in overleg
met andere ondernemersverenigingen uit ’s-Hertogenbosch het optimaliseren
van het vestigingsklimaat.

Zonder de stem van de vRO zou het ondernemerschap in Rosmalen een stuk
moeilijker zijn. vRO is ook vertegenwoordigd in VNO-NCW Brabant Zeeland
en daarmee is het belang van uw onderneming ook breder behartigd dan
alleen ’s-Hertogenbosch en heeft u ook de mogelijkheid tot deelname van
enkele activiteiten van VNO-NCW Brabant Zeeland.

Activiteiten van de vereniging Rosmalense Ondernemers

8 redenen om lid te worden!

vRO organiseert op regelmatige basis bedrijfsbezoeken. Deze bezoeken zijn
vaak bij bedrijven die lid zijn van de vRO, maar het kunnen ook bezoeken zijn
bij instanties, overheidsinstellingen, Kamer van Koophandels, etc. Tijdens die
bezoeken wordt het nuttige met het aangename verenigd en wordt er onder
het genot van een drankje en een diner of buffet nagepraat. Ook organiseren
wij regelmatig interessante ‘Culturele Events’.

1.

Uitbreiding zakelijke en sociale contacten.

2.

Doordachte belangenbehartiging.

3.

Directe afvaardiging van Economische Zaken & Energie bij vergaderingen
en events.

4.

Samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland.

De aandachtsgebieden betreffen onder andere:

5.

Interessante bedrijfsbezoeken.

6.

Verrassende events.

7.

Gratis persoonlijke bedrijfsvermelding op de site.

8.

En tot slot; genieten van gezellige bijeenkomsten.

▪

Inteerssante lezingen,workshops over ondernemers onderwerpen zoals
social media en marketing, wetswijzigingen, personeel etc.

▪

Infrastructuur, bereikbaarheid: verbreding A2, omlegging Zuid-Willemsvaart, ombouw A59, bewegwijzering.

▪

Beheer: milieuzorg bedrijventerrein (o.a. afvoer afvalstoffen, bestrijding
vervuiling bedrijventerrein).

▪

Veiligheid: collectieve beveiliging bedrijfsterreinen.

▪

Communicatie: ledenwerving, informatieverschaffing, bevordering
onderlinge contacten (organisatie bedrijfsbezoeken en/of lunch/themabijeenkomsten).

▪

Ruimtelijke ordening: structuurvisie/planontwikkeling van RosmalenNoord, Rosmalen-Centrum, A2-zone.

Ja, ik word ook lid
Belangenbehartiging, netwerken en gezelligheid is in één vereniging gecombineerd: de vRO. U kunt voor slechts € 100,- (excl. BTW) voor het eerste jaar
lid worden. De opvolgende jaren bedraagt de contributie € 330,-.
Deze bijdrage is inclusief bedrijfsbezoeken en events, diner en drank, de
mogelijkheid tot het meebrengen van introducé of partner, vermelding op de
website, etc.
Aanmelding nieuw lid: ga naar de website van de vRO en vul uw gegevens in.
Voorwaarde is wel dat u een onderneming voert binnen de oude
gemeentelijke grenzen van Rosmalen of hierbinnen zelf woont.
Laat ook uw stem horen.
Algemene e-mail: info@vro-rosmalen.nl

