Word jij
ons
nieuWe
ROC lid?

Rosmalens Ondernemers Contact

Hét ondernemersnetwerk voor Rosmalen!

Wat is het ROC?

bijvoorbeeld een bezoek aan steden zoals Antwerpen,

Zonder de stem van het ROC zou het ondernemerschap in

Het Rosmalens Ondernemers Contact is een ondernemers

Amsterdam en Maastricht. Maar ook de kunst tentoonstelling

Rosmalen een stuk moeilijker zijn. Tevens is het ROC

vereniging met als doel het bevorderen van onderlinge en

bij Wurth dit jaar of het bezoek aan Noordbrabants Museum

vertegenwoordigd in het BZW (Brabants Zeeuwse

externe sociale en zakelijke contacten tussen de leden,

Jeroen Bosch Jaar zijn door leden van het ROC met succes

Wergeversvereniging) en daarmee is het belang van uw

belangenbehartiging bij overheden en in overleg met

bezocht.

onderneming ook breder behartigd dan alleen

1. Uitbreiding zakelijke en sociale contacten

’sHertogenbosch en heeft u ook de mogelijkheid tot

2. Doordachte belangenbehartiging

deelname van enkele activiteiten van het BZW.

3. Directe afvaardiging van Economische Zaken bij

andere ondernemersverenigingen uit ’s-Hertogenbosch het
optimaliseren van het vestigingsklimaat.

en wat doet roC dan?

dus alleen events en bedrijfsbezoeken?
Nee. Natuurlijk staan de events hoog op de lijst van activi
teiten, het is het smeermiddel om met elkaar te praten,
overleggen, nieuwtjes uit te wisselen of te netwerken. Maar

Wenst u aanwezig te zijn bij een van de volgende events van
BZW laat het ons weten. Uw lidmaatschap biedt alleen maar
win win kansen, wordt ook lid en laat u zien op een van

9 Redenen

om lid te worden!

vergaderingen en events
4. Samenwerking met Brabants Zeeuwse Werkgevers
vereniging

Het Rosmalens Ondernemers Contact organiseert regelmatig

het ROC doet meer. Het behartigt ook de belangen van de

events en bedrijfsbezoeken. De events bestaan uit

ondernemingen in Rosmalen. We denken dan aan verbetering

bezoek van actuele zaken die spelen in de regio zoals het

van de bewegwijzering naar de bedrijventerreinen, intense

ja, ik word ook lid!

aanmodigen van rondweg oost rondom Rosmalen, milleu

contacten tussen gemeente en het ROC tijdens de politieke

Belangenbehartiging, netwerken en gezelligheid is in één

8. Lidmaatschap voor slechts € 100, *(excl BTW) per jaar

ontwikkelingen van rondweg oost, de synergie met de

vereniging gecombineerd; het ROC. U kunt voor slechts €

9. En tot slot; genieten van gezellige bijeenkomsten

middenstand (detailhandel) van Rosmalen, structuurvisie,

100, (excl BTW) voor het eerste jaar lid worden. * De

beveiliging en planontwikkeling van Rosmalense bedrijven

opvolgende jaren bedraagt de contributie € 325,00. Deze

terreinen. Ontsluiting van de Groote Wielen. Tijdens de

bijdrage is inclusief diner en drank, bedrijfsbezoeken en

Aanmelding nieuw lid Ga naar de website van het ROC, vul

Tijdens een bedrijfsbezoek wordt het nuttige met het

bestuursvergaderingen van het ROC is een afvaardiging van

events, mogelijkheid tot het meebrengen van introducé of

uw gegevens zorgvuldig in. U bent dan lid en 24/7 op uw

aangename verenigd en wordt er onder het genot van een

Economische Zaken van gemeente ’sHertogenbosch

partner, vermelding op de website, etc. Voorwaarde is wel

persoonlijke en algemene ROC website benaderbaar en

drankje en een diner of buffet nagepraat. Ook organiseert

aanwezig, waardoor afspraken en contacten snel en direct

dat u een onderneming voert binnen de oude gemeentelijke

vindbaar voor mede ondernemer plus mogelijke

het ROC jaarlijks een interessant ‘Cultureel Event’ zoals

zijn gelegd.

grenzen van Rosmalen.

toekomstige klanten die onze website bezoeken. laat ook

technische zaken, interactie met de bossche 112
hulpdiensten. De bedrijfsbezoeken zijn vaak bij bedrijven die
lid zijn van het ROC, maar kunnen ook plaatsvinden bij
instanties, overheidsinstellingen, Kamer van Koophandels,etc

onze volgende events. Kijk snel op onze site bij de agenda.

5. Interessante bedrijfsbezoeken
6. Verrassende events
7. Gratis persoonlijke bedrijfsvermelding op de site

uw stem horen!

Contact
Coördinator Ledenwerving Ron.M.R.Bosch
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Paul Muller, Sasseltberg 7,
5242 GN Rosmalen, secretaris@rocov.nl

www.roc-ov.nl

