OOST-GRONINGEN

Lid worden
Door lid te worden van de Ondernemerskring
Oost-Groningen draagt u bij aan de positieversterking van de ondernemingen in de
regio. Dus ook die van uw bedrijf! Een grote
sterke vereniging is in staat effectief invloed
uit te oefenen op de gemeentebesturen en
andere instanties om zaken geregeld te
krijgen die voor ondernemers van belang zijn.
Bovendien verbreedt u met het
lidmaatschap uw netwerk en ontmoet u in
een ontspannen sfeer collega-ondernemers
waarmee u kennis en informatie kunt
uitwisselen. Daar komt bij dat u rechtstreeks
informatie ontvangt over belangrijke lokale
projecten.
Indien u nader kennis wilt maken met de
Ondernemerskring Oost-Groningen
de bijeenkomsten. Neem voor de data
contact op met het secretariaat of bezoek de
site www.oognet.nl.
Op de site treft u ook een formulier aan voor

Secretariaat OOG.
Postbus 271
9670 AG Winschoten
info@oognet.nl
www.oognet.nl
@OOGnetNL
Ondernemerskring Oost-Groningen
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aanmelding van het lidmaatschap.

ONDERNEMERSK R I N G

ontvangen wij u graag als gast tijdens een van

Samen sterk

Meer dan een
netwerk

Interactie tussen de leden en versterking
van het lokale ondernemersklimaat. Dat was
de bondige en heldere doelstelling die ten
grondslag lag aan de oprichting in 1981
van de Ondernemerskring Oost-Groningen.
De vereniging heeft vanaf het moment van
oprichting bewezen hieraan invulling te geven

Met OOG op overmorgen

In 2006, haar 25ste jubileumjaar, organiseerde
de Ondernemerskring Oost-Groningen onder
de titel ‘Met OOG op overmorgen‘ een
symposium. Drie deskundigen gaven vanuit
verschillende invalshoeken hun visie op de
economische mogelijkheden en onmogelijkheden van ons gebied. Een voorbeeld van hoe
de vereniging een bijdrage wenst te leveren
aan de discussie over de ontwikkelingen
binnen de regio.

OOG voor beroepsonderwijs

door het organiseren van informele en formele

De Onderwijscampus Winschoten kent een
vernieuwende onderwijsmethode waarbij
vmbo- en mbo-leerlingen intensief
kennis maken met de beroepspraktijk.
Middels een zogeheten ‘Campusleerklus’
verrichten de leerlingen werkzaamheden voor
het bedrijfsleven. Door met een bestuurslid
vertegenwoordigd te zijn in de adviesraad die
het management van de school op dit gebied
adviseert, toont de Ondernemerskring haar
betrokkenheid bij het beroepsonderwijs en
heeft zij invloed op de inhoud en kwaliteit
ervan.

bijeenkomsten. Daarnaast door de
collectieve belangen van haar leden te
behartigen middels het onderhouden van
werkzame contacten met diverse overheidsinstanties, branche-organisaties en andere
instellingen. Bundeling van krachten en het
formuleren van een gezamenlijke visie maakt
dat de Kring haar credo ‘samen sterk’ ook

Overleg Gemeenten

Regelmatig heeft een delegatie van de
Ondernemerskring Oost-Groningen bijeenkomsten met de colleges uit het gebied waarin
de kring actief is. Zo ook met de accountmanagers van de afdelingen economische
zaken. Tijdens dit overleg worden diverse
lopende zaken besproken.
Het is mogelijk om specifieke vragen van
individuele leden ‘mee te nemen’. Op deze
wijze behartigt de vereniging de belangen van
haar leden op diverse gemeentelijke beleidsterreinen. Ook bestaan er werkzame contacten
met de KvK en de andere ondernemersverenigingen uit de regio.

waar maakt.

Een actieve vereniging

De Ondernemerskring Oost-Groningen is
vooral een actieve vereniging. Om een
effectief platvorm te kunnen zijn, waar de
aangesloten ondernemers elkaar ontmoeten
en - beter - leren kennen, worden tal van
bijeenkomsten georganiseerd.

Gesponsorde netwerkborrels

Formele bijeenkomsten

Social events

Ondernemersprijs

Informele bijeenkomst die wordt

Gastsprekers uit het bedrijfsleven of de

Om elkaar beter te leren kennen organiseert

De Ondernemerskring wil als dynamisch

‘geadopteerd’ door een van de leden.

politiek worden uitgenodigd in te gaan op

de ondernemerskring regelmatig bijeen-

platform ondernemerschap stimuleren en

De sponsor wordt tijdens deze bijeenkomst in

zaken die de belangen van de leden raken.

komsten met een ontspannen karakter. Deze

een bijdrage leveren aan de ontwikkeling

de gelegenheid gesteld zijn of haar bedrijf in

Soms kan een dergelijke bijeenkomst de vorm

kunnen variëren van nachtelijke speurtochten

van het ondernemersklimaat in

een ‘fifteen minutes talk’ te presenteren.

aannemen van een (mini)symposium.

tot golfclinics en andere sportieve activiteiten.

Oost-Groningen. Reden waarom de vereniging

Ook de nieuwsjaarsbijeenkomst heeft zich

in samenwerking met de gemeente Oldambt

Jaarexcursie

Ledenvergadering

Eens per jaar bezoeken de leden een

Eens per jaar vindt de algemene leden-

ontwikkeld tot een feestelijke gebeurtenis

in 2012 het initiatief heeft genomen voor het

innovatief bedrijf elders in het land of in het

vergadering plaats. Na de pauze wordt het

waar de leden ieder jaar weer naar uitkijken.

Duitse grensgebied. Ook hier wordt het

programma ingevuld door een gastspreker die

Bedrijfsbezoeken

instellen van de Ondernemersprijs

nuttige met het aangename gecombineerd.

ingaat op relevante ontwikkelingen binnen de

De leden zijn een keer per jaar te gast voor

bronzen award ‘de Gouden Toekomst’ is

Het middagprogramma is doorgaans wat

regio.

een rondleiding bij een medelid en

verbonden, wordt tweejaarlijks uitgereikt.

luchtiger terwijl de deelnemers de reis

bezoeken jaarlijks het bedrijf van een niet bij

Voor meer informatie:

afsluiten met een diner.

de Ondernemerskring aangesloten organisatie.

www.ondernemersprijsoostgroningen.nl

Oost-Groningen. Deze prijs, waaraan de

