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Van de voorzitter
Beste leden van de VAB,
Vorige keer schreef ik in dit voorwoord hoopvolle woorden
over de inhaalslag met fysieke bijeenkomsten, die we als VAB
door corona hebben moeten uitstellen. Inmiddels zijn we weer
een beetje terug bij af met de nieuwe gedeeltelijke lockdown.
Voor onze leden in de horeca- en recreatieve sector is het
opnieuw een tegenvaller, die hopelijk kort duurt.
We kunnen als VAB terugkijken op een uiterst geslaagde
Grote Bedrijven Lunch met meer dan 90 deelnemers. We
hebben naar inspirerende woorden van Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland geluisterd.
Hopelijk hebt u aan uw tafel ook goede gesprekken gehad.
Graag wijs ik u op twee komende bijeenkomsten: de nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari
a.s. in Theater Flint en de Algemene Ledenvergadering van de VAB op 17 februari 2022,
waarschijnlijk net zoals de laatste jaren in het stadhuis.
Het is nog een beetje vroeg, maar ik wens u alvast mooie feestdagen toe en een goed begin
van het nieuwe jaar.
Vriendelijke groeten,
Marc Nieuwland, voorzitter

Nieuwjaar033 17 januari 2022
Op maandag 17 januari 2022 vindt de
nieuwjaarsreceptie Nieuwjaar033 weer plaats. Dit is
een gezamenlijk evenement van de VAB en 8 andere
ondernemersverenigingen (Masters of Business,
NAVS, A-West, De Maatschappij, VAO, OBA, VEBA en
De Hoef).
Leden van deze ondernemingsverenigingen zijn van
harte welkom in Theater Flint om met elkaar te
proosten op een gezond, gelukkig en succesvol 2022.
Kort voor 17 januari 2022 ontvangt u via EventBrite een toegangsbewijs.
De door de overheid opgelegde en dan geldende gezondheidsmaatregelen zijn van toepassing
en worden gecheckt.

U kunt zich hier AANMELDEN

Omgevingsvisie Amersfoort
Alle gemeenten in Nederland zijn bezig met het
maken van een Omgevingsvisie, zo ook
Amersfoort. In de Omgevingsvisie bundelt de
gemeente de hoofdlijnen van al het ruimtelijke
beleid en de voorgenomen ontwikkelingen. De
aftrap van dit proces vond medio 2019 plaats met
een startnotitie. In de afgelopen periode heeft de
VAB in de verschillende fasen haar inbreng
geleverd vanuit het belang van ondernemend
Amersfoort. Op basis van de inbreng van bewoners
en andere belanghebbenden heeft de gemeente 6
ontwikkelopgaven bepaald. Een daarvan is een stad met een wendbare en weerbare economie.
Ruimte genoeg?
Over deze ontwikkelopgaven is de VAB opnieuw met de gemeente in gesprek. De centrale
vraag is en blijft of er in de komende jaren genoeg ruimte is om de ambitie van een wendbare
en weerbare economie waar te kunnen maken. De provincie Utrecht gunt Amersfoort en de
omliggende regio in elk geval minder ruimte dan uit onderzoek noodzakelijk blijkt te zijn.
Jongste bijdrage VAB
Op 1 december hebben bestuursleden Denise Notenboom en Ilja de Wolf de visie van de VAB
verwoord tijdens een online bijeenkomst met de gemeente. Op LinkedIn staat hiervan een kort
verslag. U kunt dit HIER lezen.
Meer weten over het proces, de ontwikkelopgaven en andere informatie over de
Omgevingsvisie? Klik dan HIER

Gemeente bedankt Amersfoortse
ondernemers
19 november was het de Dag van de Ondernemer. Initiatiefnemer
MKB-Nederland vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun
inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt
gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Een dag
waarop ondernemers worden bedankt voor hun durf en
doorzettingsvermogen.
Amersfoortse ondernemers bedankt!
Ook de gemeente Amersfoort heeft een bijdrage hieraan geleverd.
Met een speciaal filmpje op Youtube bedanken burgemeester Bolsius
en wethouder Koser Kaya de 18.000 ondernemers in Amersfoort voor hun betekenis voor de
samenleving. Een bijzonder aardig gebaar! Hier is de link naar het filmpje: KLIK HIER

Algemene ledenvergadering VAB 17 februari
Op 17 februari 2022 vindt de Algemene
Ledenvergadering van de VAB plaats. De locatie is
waarschijnlijk weer het stadhuis van Amersfoort, net
zoals de afgelopen jaren. Naast de formele punten zal
de ALV in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.
In gesprek met de politiek
We zijn van plan met vertegenwoordigers van de
politiek in gesprek te gaan, mede aan de hand van de
uitkomsten van de ledenenquête. Noteer deze datum
alvast in uw agenda s.v.p. We beginnen om 17.00 uur
en sluiten af met een hapje en drankje.

Grote Bedrijven Lunch 3 november succesvol
De traditionele Grote Bedrijven Lunch, die
op 3 november 2021 werd gehouden, was
een groot succes. Niet minder dan 90
directeuren van grotere ondernemingen in
Amersfoort,
burgemeesters
van
de
regiogemeenten, wethouders en een
gedeputeerde kwamen voor bijeen in
Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Dit
jaar waren ook de voorzitters van de
bedrijvenkringen in de regio Amersfoort
uitgenodigd. Deze kringen vormen met de
VAB het samenwerkingsverband Federatie
Bedrijvenkringen regio Amersfoort.
Regelobesitas
Key note speaker Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland hield een inspirerend betoog
over wat het bedrijfsleven, en in het bijzonder het MKB, de komende jaren nodig heeft om te
kunnen innoveren, investeren en groeien. Hij gaf enkele treffende voorbeelden van tegenstrijdig
overheidsbeleid en hekelde de “regelobesitas”, een stapeling van vaak onnodige regels waar
bedrijven flink last van hebben.
Groeiende samenwerking overheid-bedrijfsleven
Voorzitter Marc Nieuwland van de VAB stipte de groeiende samenwerking in de regio tussen
overheden en het bedrijfsleven aan. Die samenwerking ziet hij als een noodzakelijke stap om de
uitdagingen waar zowel overheid als bedrijfsleven de komende tijd voor staan het hoofd te
bieden. Een daarvan is de zorg om ook in de toekomst voldoende personeel te hebben. Met de
Human Capital Agenda, waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken, wordt aan
oplossingen voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt gewerkt. Onlangs
hebben deze partijen in een manifest de doelen van hun samenwerking vastgelegd.

Wie helpt deze Amersfoortse start-ups?
Duurzame Amersfoortse start-ups zoeken hulp, een digitale
duurzame “meet&greet”
Afgelopen jaren heeft de gemeente Amersfoort diverse
beginnende duurzame initiatieven ondersteund vanuit het
Toekomstfonds.
Met geld uit het Toekomstfonds zijn deze initiatieven gestart,
maar nu ondervinden ze belemmeringen in hun volgende stap.
Een volgende stap, die henzelf niet lukt, maar VAB-leden wel
kunnen faciliteren door bijvoorbeeld te coachen, mee te denken
of te investeren. Voor VAB-leden bieden deze duurzame startups een mooie kans op nieuwe business en/of doorontwikkeling.
Win-win dus. De gemeente Amersfoort heeft vier start-ups
geselecteerd.
Het betreft:
Vraagradar, Bas Slager, zoekt projecten voor de inzet van tweedehands bouwmaterialen
Keistadhout, Rob Fokkink, zoekt vervangende ruimte voor opslag en werkplaats
Canal Bin, Arnout Schaap, zoekt hulp bij het verder inrichten en uitbreiden van het
verkoopkanaal
CargoBikeXL,Christian Suurmeijer, zoekt investeerders voor verdere opschaling
Deze start-ups stellen zich graag aan u voor in deze digitale duurzame “meet&greet”; elk met
een uniek product en een eigen (hulp)vraag. U laat die kans toch niet liggen? Lees hierna meer
over het product en de hulpvraag van elke start-up en neem direct contact met hen op..

Klik hier voor de 4 pitches

Activiteitenagenda 2022
De activiteitenagenda van de VAB voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
Januari
17 januari: Nieuwjaarsreceptie Nieuwjaar033
Februari
17 februari: Algemene Ledenvergadering
Op de website van de VAB vindt u nadere informatie over de activiteiten.

Actualiteiten
Nieuwe leden VAB
De volgende bedrijven zijn lid geworden van de VAB:
BMN Bouwmaterialenhandel B.V.
Faber Personeelsdiensten B.V.
Wonnink Zonwering B.V.
SummaView Consultancy B.V.
Daarmee komt het aantal nieuwe leden dit jaar al op 11, een
fantastisch resultaat!
De gegevens van deze bedrijven zijn te vinden in de ledenlijst
en in te zien nadat u hebt ingelogd.

Website

Facebook

Twitter

LinkedIn

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vabamersfoort.nl toe aan uw adresboek.

