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Algemene Ledenvergadering en samenwerking met Toeristisch Informatie Punt
Inmiddels is de samenwerking met het Toeristisch Informatie Punt in het volgende stadium beland.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 november gaan alle aanwezige leden (één per
bedrijf) van de ondernemersvereniging stemmen over deze samenwerking. Een grote opkomst is
daarom van groot belang, we stellen uw aanwezigheid enorm op prijs!
Via de mail heeft u de statuten ontvangen. Reacties kunnen alleen schriftelijk via info@ovhkd.nl,
zodat we op 27 november slechts hoeven te stemmen.
Vanaf 19.30 uur inloop. Het programma start om 20.00 uur. Tot dinsdag a.s.

Garvo
Op donderdag 25 oktober hebben we een bezoek gebracht aan de Garvo in Drempt. Er was een grote
opkomst. Met veel enthousiasme hebben we geluisterd naar het gepassioneerde verhaal van
Herman Garretsen over de geschiedenis van zijn familiebedrijf. We mochten in de keuken kijken van
dit mooie bedrijf en we hebben alle ins en outs van de wereld van diervoederproducten bekeken.
‘Voer naar mijn hart’ was geheel op zijn plaats.
Familie Garretsen en Jarinka bedankt voor jullie enthousiasme en gastvrijheid.

Broodfonds
Per 1 januari 2019 is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij Broodfonds Broodbeleg.
Hiermee zorgen ondernemers met elkaar voor een dekking bij arbeidsongeschiktheid.
Informatie hierover is te verkrijgen via de secretaris Marrieloe te Raaij, ze is bereikbaar op
06-13471590 en via info@cre8tomove.nl.

Data van de activiteiten
 24 november 2018 Sinterklaasintocht in Laag-Keppel, gesponsord door o.a. de
ondernemersvereniging OVHKD
 27 november 2018 Algemene ledenvergadering bij FF naar Steef, Dorpsstraat 1,
6999 AA Hummelo
Aanvang 19.30 uur
 17 januari 2019

Nieuwjaarsborrel

Input van onze leden
Graag horen we van jullie welke activiteiten jullie op het programma willen zien. Ook ideeën
vanuit jouw bedrijf zijn zeer welkom. Meld ze aan Raffaela via acitiviteiten@ovhkd.nl

Website
Voor ieder lid is er ruimte op de site om zijn of haar bedrijf te promoten. Vertel in 70 woorden
wat je doet en mail dit, met je logo, aan info@ovhkd.nl

www.ovhkd.nl

