Dit is wat
de IVW u allemaal
oplevert

De uitstekende ligging in de metropoolregio Amsterdam en de jarenlange ondernemerstraditie, dit
gebied heeft al veel van zichzelf.
Het zijn echter de mensen
die actief zijn en samenwerken, die er een succes van
maken. Voor zichzelf en voor
elkaar. Het netwerk van
de IVW speelt daarin een
belangrijke rol.
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Denk aan:
• drukbezochte en ongedwongen
businessclubs
• leden die elkaar de opdracht gunnen
• aantrekkelijke collectieve voorzieningen
• award voor onderneming van het jaar
• werken aan free park-management en
facility point

Daarnaast krijgt de IVW samen met de
gemeente, de regio en andere instanties
heel veel zaken voor elkaar.
Denk aan:
• versoepeling bestemmingsplannen
• één aanspreekpunt bij gemeente
• keurmerk veilig ondernemen
• verbeteren uitstraling
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Neem alleen al het IVW-netwerk dat
365 dagen per jaar werkt en tijdens
de zes businessclubs per jaar op
volle kracht draait. Het levert u op:
• nieuwe klanten
• betere leveranciers
• goedkopere diensten
• waardevolle kennisuitwisseling
• slimme samenwerkingen
• gunning, goodwill, hulp,
enthousiasme

De samenwerking met overheden
en instanties zorgen voor:
• mooie openbare ruimte
• aandacht voor ondernemers
• meer veiligheid, minder inbraken
• opleiding en re-integratie van
goede medewerkers
Ieder bedrijf in Weesp en Muiden
profiteert wel een beetje mee van
de inspanningen van de IVW, maar
wie lid is haalt er nog veel meer uit.
En daar hoeft u echt geen vergadertijger voor te zijn: integendeel.
U blijft gewoon lekker uzelf, zoals
we dat allemaal doen bij de IVW.

Lid zijn va
n de IVW
kost niet v
eel, zoals
u
verderop z
ult lezen.
Maar late
n we eers
t
kijken wat
het opleve
rt.

ze is auto is
Weesp-promotie. De
Wij staan ook voor
port.
door Wim Bos Trans
beschikbaar gesteld

Voor
groot en klein

oor
De IVW is er v
alle soorten
bedrijven,
or of
ongeacht sect
ook
omvang. Dus
r is
voor een zzp’e
er
IVW-lid zijn ze
aantrekkelijk.

Sterker nog, het zijn juist
die kleine zelfstandigen die
heel veel voordeel halen uit het netwerk van de IVW en de extra inspanningen die de IVW voor deze groep
doet. Om eens wat te noemen:

• korting op het lidmaatschap
• pitches voor zzp’ers
• advies en in contact brengen met de juiste
persoon
• vertegenwoordiging in IVW-bestuur

• aansluiting op het IVW-netwerk
De IVW staat midden in de economie van
deze tijd en zorgt voor de verbinding van
groot en klein, traditioneel en modern. En
alles wat er tussenin zit.
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De jaarcontributie bedraagt € 318,-- excl. B.T.W. Als u een
machtiging heeft afgegeven voor automatische incasso
ontvangt u een korting van € 15,-- op het jaarbedrag.
De jaarcontributie bedraagt voor zzp’ers € 218,-- excl.
B.T.W. Als u een machtiging heeft afgegeven voor automatische incasso ontvangt u een korting van € 15,-- op
het jaarbedrag. U regelt het in een handomdraai op www.
ivw-weesp.nl. Maar u kunt ook contact opnemen met
uitvoerend-secretaris Cor van der Poel: 06 20590213 of
corvanderpoel@ivw-weesp.nl.
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Het bestuur
Wim Zagt (Jan©Accountants)
Jaco ter Beek (Rabobank Amstel en
Vecht)
Reinier Mommaal (Citystarter)
Janton Stork (Stork & Albrecht arch
itecten)
Wim Gerritsen (Multicopy)
Cor van der Poel (uitvoerend-secre
taris)
Petra van Kooten (secretariaat)
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Productie: Enter Media
Druk: Ruitenbeek Print

• Vlakbij Amsterdam, Almere en Schiphol
• Zeer goede bereikbaarheid per trein en
auto
• Onderdeel van ‘Gardens of Amsterdam’
• Historische en waterrijke binnenstad
• 10.000 arbeidsplaatsen
• Keurmerk Veilig Ondernemen (korting
premie verzekeringen)
• Actieve bedrijvenvereniging en
gemeente
• Collectief voordeel op beveiliging, afval,
	bewegwijzering, energie en snel en
betrouwbaar internet
• Maandelijks bedrijvenmagazine

