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Nieuwsflits
Ondernemersvereniging Exloo

Beste ondernemer,
Hier de vierde Nieuwsflits van de vereniging.

ALV
Op woensdag 2 november houden wij een algemene
ledenvergadering bij zwembad De Leewal.
Aanvang 19:30 tot……
Zie de uitnodiging voor de agendapunten van deze
avond.

Van de bestuurstafel
Omni ontwikkeling:
Na verschillende bijeenkomsten is er een visie, missie
en plan van aanpak gemaakt die op woensdag 19
oktober bij de Dorpsraadvergadering (honingraatjes)
wordt voorgesteld. Als Ondernemersvereniging
houden wij onze eigen autonomie.

D . PA TE R,
J. HUIS,
A . V A N DE R HOLST
D . RE NARDE L D E LAV A LE TTE
J. V RE DE VE LD

Visie: Streven naar een saamhorig dorp wat met
toewijding en plezier samenwerkt aan haar
sociale, fysieke en economische leefbaarheid
voor nu en de toekomst.
Missie: Een leefbaar en energiek dorp Exloo waar
we onze natuurlijke en authentieke omgeving
koesteren en onze inwoners zich thuis voelen

Dorpsraadvergadering 19-10-2022 punten
Wat heeft de raad beslist over het bestemmingsplan,
het Hallenhoes en het plein.
Omnivereniging nieuwe structuur van Dorpsraad,
Stichting Exloo Vooruit en andere verenigingen
binnen het dorp
Wat gaat er allemaal gebeuren in Exloo deze winter?
Nieuwe emailadres Dorpsraad:
dorpsraadexloo@outlook.com

Ladies Night
Op vrijdagavond 25 november willen wij een
ladies night organiseren met, voor en door onze
vrouwelijke ondernemers in het dorp. Bij het Wapen
van Exloo aanvang: 19:30.

Sinterklaas intocht
Op 19 november komt Sinterklaas weer aan in ons
dorp.

Nieuw algemeen lid
Dennis Renardel de Lavalette heeft aangegeven, na 8
jaar, te willen stoppen binnen het bestuur van de
vereniging. “Een ondernemer uit Exloo hoort op mijn
plek te zitten. Ik ben bij de OVE gekomen toen ik nog
bedrijfsleider was bij Kabouterland maar nu ben ik
leraar in het speciaal onderwijs in Emmen. Zeker voel
ik mij verbonden met het dorp en de ondernemers
maar het is tijd voor een ondernemer op mijn plaats
in het bestuur”.

Lid worden?
Alle ingeschreven/ aangemelde ondernemers zijn
reeds lid. Bent u nog niet aangemeld dan heeft u ook
nog geen factuur (€ 110,00) ontvangen.

Aanmelden kan op:
bestuur@ondernemers-exloo.nl
Hartelijke groet,
Het Bestuur

