
WORD LID . . .
Kortom, het lidmaatschap van de Bedrijvenkring West Betuwe is meer dan 
de moeite waard. En u profiteert nog meer door regelmatig bijeenkomsten 
en evenementen te bezoeken. Deze zijn meestal op donderdag of vrijdag 
later in de middag. Elkaar kennen, is samen verder komen!

De jaarlijkse contributie bedraagt € 175. 

Nieuwsgierig geworden . . . meld u dan aan via onderstaande qr-code of 
www.bedrijvenkringwestbetuwe.nl en ga naar aanmelden.

3 maanden gratis proef-lidmaatschap
Twijfelt u nog . . . geen probleem. Met het gratis proef-lidmaatschap geniet 
u van alle voordelen en kunt u later besluiten om alsnog lid te worden.

  www.bedrijvenkringwestbetuwe.nl  leden@bedrijvenkringwestbetuwe.nl



Erg leuk dat u belangstelling heeft voor de Bedrijvenkring West Betuwe. Wij zijn een ondernemers-
vereniging die zich richt op bedrijven in de gemeente West Betuwe en daarbuiten. 
De Bedrijvenkring werd 10 april 1984 opgericht. Over niet al te lange tijd bestaat zij daarmee
al 40 jaar.

Van de Bedrijvenkring zijn ruim 150 bedrijven lid. Zij vormen een heel mooie mix van uiteen-
lopende bedrijven zoals logistieke centra, productiebedrijven, recreatie, horeca, advocatuur, 
groenaannemers, bouwbedrijven en ook publieke organisaties zoals waterschap en de 
gemeente West Betuwe.

Hoe blijf je als Bedrijvenkring jong, actief en relevant? In de eerste plaats zijn we allemaal 
ondernemers. En als ondernemer sta je open voor elkaar. We kennen geen 
drempels, noch voor een eenmansbedrijf naar grote bedrijven of onderling. 
Immers, elk bedrijf is klein begonnen.

Welkom . . .

De Bedrijvenkring . . . een gezelligheidsvereniging? Deels 
is dat zo omdat dat vaak een goede setting is om tot elkaar 
te komen. Maar er is ook aandacht voor serieuze zaken. Zo 
overlegt het bestuur jaarlijks met B&W van de gemeente 
West Betuwe. Soms kritisch maar altijd opbouwend. En 
de Bedrijvenkring is ook regelmatig voor de gemeen-
te een informatiebron voor beleid. En heeft u een 
issue wat ook andere ondernemers raakt? Dan 
bespreken we dat met de gemeente waar we 
korte lijnen mee hebben.

Doel
Het doel van de Bedrijvenkring is het 
bevorderen van de onderlinge ver-
standhouding tussen de leden en het 
behartigen van hun gemeenschappeli-
jke belangen. Oftewel, van elkaar leren 
en voor elkaar opkomen. En daarbij 
biedt de Bedrijvenkring West Betuwe 
een uniek breed en divers 
platform.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten van de Bedrijvenkring zijn 
divers: bedrijfsbezoeken afgewisseld met soms een 
netwerkborrel of kennissessie. Deze bijeenkomsten zijn 
gratis voor leden en vanzelfsprekend kunt u altijd een 
introducee meenemen. Een bedrijfsbezoek is altijd leuk; 
achter de schermen kijken, een rondleiding en te leren 
en te worden geïnspireerd hoe anderen iets aanpakken. 
Er zijn zo’n 6-8 bijeenkomsten/activiteiten per jaar.

Bijzonder voor jong en oud is altijd het Bedrijvenkring jaarfeest waarbij 
gezelligheid voorop staat. Geen elitaire of sjieke bedoeling maar gewoon 
nuchter, open en toegankelijk. Er wordt altijd gezocht naar een 
onvergetelijke happening. En soms staat een jaarfeest voor lange tijd in de 
hoofden gegrift zoals het running dinner tussen verschillende restaurants in 
de regio waarbij iedereen werd vervoerd in ‘foute’ supersized limousines. Of 
het optreden van The Beatles Revival in het Geofort te Herwijnen waarbij 
de tijden van weleer helemaal opnieuw werden beleefd. 

Spectaculair was in de zomer 
van 2019 het evenement waarbij 
120 leden verdeeld over 10 hete 
luchtballonnen een ballonvaart 
over de Betuwe maakten.


