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Van de voorzitter
Beste leden van de VAB,
Inmiddels is de zomervakantie in volle gang en geniet u
daar hopelijk ook van. Na de succesvolle en druk
bezochte zomerbijeenkomst met BBQ op 28 juni draait
de VAB ook in een lagere versnelling. Na de vakantie
starten de activiteiten weer op 22 september met een
speciale ledenbijeenkomst waarin we met elkaar over
het nieuwe strategisch plan van de VAB voor de
komende 4 jaar gaan brainstormen. We willen graag
samen met u bepalen op welke thema's de VAB zich de
komende periode gaat richten. Ik hoop dat velen van u hieraan mee zullen doen. Want laten we
eerlijk zijn: er zijn nogal wat vraagstukken waar we als ondernemer mee te maken krijgen en
waar we niet alleen als onderneming zelf maar ook collectief aan moeten werken. Ruimte is al
schaars en wordt nog schaarser, de krapte op de arbeidsmarkt speelt ons ook de komende tijd
parten en de uitdagingen van de CO2-reductie, het verduurzamen van onze bedrijven en het
toegroeien naar een meer circulaire economie vraagt veel van onze creativiteit.
Dus: kom op 22 september naar de HU in Amersfoort, uw inbreng is absoluuut noodzakelijk!
Vriendelijke groeten,
Marc Nieuwland, voorzitter

Marga de Jager CEO ANWB gastspreker op
de Grote Bedrijven Lunch 28 oktober
Het bestuur van de VAB is blij dat Marga de Jager, CEO van de
ANWB, heeft toegezegd gastspreker te zijn tijdens de Grote
Bedrijven Lunch op vrijdag 28 oktober a.s. van 12.00 - 14.00 uur in
Leerhotel Het Klooster te Amersfoort.
Mobiliteit is dit jaar het thema van de lunch en Marga zal in haar
bijdrage haar visie geven op de ontwikkelingen en uitdagingen op
dit gebied.
Omdat de belangstelling voor de Grote Bedrijven Lunch elk jaar groter wordt kunt u zich nu
alvast HIER opgeven en verzekeren van een plaats.
Het maximum aantal deelnemers is 100.

22 september: denk mee over strategisch
plan VAB
De VAB maakt elke vier jaar een strategisch plan,
waarin de belangrijke vraagstukken en thema's
worden bepaald waar de vereniging zich op gaat
richten. Dit plan is de basis voor de jaarplannen,
waarin de jaarlijkse activiteiten meer in detail
concreet
worden
gemaakt.
Het
huidige
strategisch plan loopt tot en met het einde van dit jaar.
Daarom vindt op 22 september een bijeenkomst plaats waarop met de leden wordt nagedacht
over het nieuwe strategische plan 2023-2026. Na een plenaire aftrap wordt er in vier groepen
over de volgende onderwerpen gebrainstormd: Ruimte voor ondernemen, Onderwijs en
Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Energie en tenslotte Duurzaamheid en Circulair Ondernemen. Deze
onderwerpen zullen worden ingeleid door een gespreksleider/aanjager. Na afloop van de
deelsessies halen we plenair weer het net op. Het definitieve strategisch plan wordt in februari
2023 aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd ter besluitvorming.
De bijeenkomst vindt plaats op 22 september bij de HU Amersfoort en duurt van 16.00 tot
19.00 uur. Er wordt voor een hapje en drankje gezorgd.
Het bestuur van de VAB nodigt u van harte uit aan deze belangrijke bijeenkomst deel te nemen.
U kunt zich aanmelden via onderstaande link.
AANMELDEN

9 oktober: zaken doen met Duitsland
Op 11 oktober 2022 vindt de vijfde editie van de
Duitslanddag plaats. In de Rijtuigenloods, Piet
Mondriaanplein 61 in Amersfoort oriënteren ca. 800
ondernemers zich op ondernemen bij de oosterburen.
Met een beursvloer, kennissessies en workshops is de
bijeenkomst het grootste Duits-Nederlandse zakelijke
evenement. De Duitslanddag is een initiatief van de
Duits-Nederlandse Handelskamer. Aanmelden kan via
de website van de DNHK

Nieuw collegeakkoord: reactie van de VAB
Amersfoort heeft een nieuw college van B&W nadat 6 partijen
het na maanden van onderhandelingen eens geworden zijn
over een collegeakkoord. De VAB heeft in een persbericht op
dit akkoord gereageerd. Er zitten voor het bedrijfsleven
behoorlijk veel aanknopingspunten in, maar veel moet nog
nader worden uitgewerkt. Een winstpunt voor het bedrijfsleven
is het uitgangspunt, dat de werkgelegenheid moet meegroeien
met de bouw van nieuwe woningen. Dat was een van de
belangrijkste suggesties van de VAB aan de politieke partijen
na de verkiezingen. Er zijn ook zorgen: de westelijke
ontsluiting, waar al meer dan 50 jaar over is gedebatteerd,
komt er niet. Wat er wel komt is een onderzoek naar het
"knijpen" van de Stadsring. De VAB roept het college daarom
op te komen met een duidelijke visie op de bereikbaarheid van
Amersfoort. Het volledige persbericht vindt u HIER

Activiteitenagenda 2022
De activiteitenagenda van de VAB voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
September
22 september: VAB@Work bijeenkomst over het nieuwe strategisch plan van de VAB
Oktober
28 oktober: Grote Bedrijven Lunch
November
8 november: Docent in Bedrijf
18 november: Amersfoort Business Event
Op de website van de VAB vindt u nadere informatie over de activiteiten.

Actualiteiten
Nieuw lid van de VAB
Het volgende bedrijf is lid geworden van de VAB:
Van Gent's Autobedrijf Amersfoort BV
De gegevens van de (nieuwe) leden 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.

