
 

 
 
Beste ondernemer,  
 
Samen sta je sterk. Dat geldt natuurlijk ook voor ondernemerschap.  
O.V.Nistelrode behartigt de belangen van de plaatselijke ondernemer en is aangesloten bij het S.O.B. 
(Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze) en is hét aanspreekpunt voor de gemeente. Door onze 
krachten te bundelen creëren we een sterke positie richting overheidsinstanties, politieke partijen en andere 
instellingen.  
 
Ook voor jou!  
De ondernemersvereniging is er voor alle ondernemers in Nistelrode binnen het Midden- en  
Kleinbedrijf. De vereniging is laagdrempelig en toegankelijk, meer dan 100 ondernemers van zowel grote als 
kleine bedrijven en in alle voorkomende sectoren hebben zich aangesloten.  
We brengen ondernemers bij elkaar door het organiseren van div. leerzame en gezellige bijeenkomsten en 
activiteiten. Want waarom ‘over de grens’ kijken als we de expertise gewoon al in huis hebben...? Ons kent ons 
en daar zijn we trots op!  
 
Wat hebben we zoal gerealiseerd?  
- Inspraak in revitalisering van het bedrijventerrein  
- Gezamenlijke Bhv -, afval- en energie-inkoop voordeel  
- Jaarlijkse sfeerverlichting in de kern 
- Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op industrieterrein Kleinwijk  
- Meegewerkt aan gratis glasvezel in heel Nistelrode  
- De inrichting van het nieuwe centrum mede bepaalt 
- Actieve info kanalen via mail, website, linkedln en facebook  
- Goed contact met gemeente en politieke partijen tijdens regelmatig overleg 
 
Ben jij ondernemer in Nistelrode?  
Meld je dan nu aan bij O.V.Nistelrode via secretaris Jack Martens: bestuur@ovnistelrode.nl  
De contributie bedraagt € 110,- per jaar en wordt geïnd via automatische machtiging.  
 
Wat krijg je ervoor terug?  

• Uitbreiden van je netwerk met onze activiteiten en bijeenkomsten  

• Jouw mening telt! Denk en praat mee tijdens de ledenvergaderingen  

• Directe lijnen met onze gemeente Bernheze en MKB Nederland 

• Altijd op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen voor ondernemers via onze activiteiten, de website, 
de nieuwsbrief en social media 

• Jouw activiteit promoten tijdens een bijeenkomst of op de site of nieuwsbrief van O.V.Nistelrode 

• Direct inkoopvoordeel bij onze contractleveranciers met bhv - afval - en energiecontract 

• O.V.Nistelrode is een onderdeel van Samenwerkende Ondernemersvereniging Bernheze (SOB) wat 
ondernemers in staat stelt om problemen of mogelijkheden ‘Bernheze-breed’ aan te pakken. 

 
Graag tot ziens!  
 
Jack Martens Secretaris  
Ondernemersvereniging Nistelrode  
bestuur@ovnistelrode.nl  

 

      www.ovnistelrode.nl 


