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Geachte collega-ondernemer, 

Welkom op Gravendam! Sinds 1999 is de Ondernemers Vereniging  

Gravendam (OVG) (v/h Gebruikersvereniging Bedrijvenpark Gravendam) 

actief op een groot aantal gebieden. En daar willen wij u graag iets over 

vertellen. 

 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 

De OVG was in 2004 de initiatiefnemer om samen met gemeente, politie en 

brandweer het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) 

te behalen. Hier is vanuit de vereniging en andere betrokkenen veel tijd en 

energie in gaan zitten, en we zijn er dan ook trots op dat het keurmerk in 2007 

is behaald en inmiddels ook weer is verlengd. 

Een van de afspraken in het kader van het KVO is dat op de website van de verening 

www.gravendam.nl een meldpunt te vinden is voor zaken die te maken hebben met 

veiligheid en openbare orde. U kunt hier op een eenvoudige manier meewerken aan het 

verbeteren van uw werkomgeving. Denkt u bijvoorbeeld aan het melden van kapotte  

straatverlichting, verdachte situaties, inbraken en/of onveilige verkeerssituaties en het 

geven van tips. Onze website is dus het centrale punt voor het behoud van een veilig en 

schoon Gravendam! 

 

Belangenvertegenwoordiging 

Een belangrijk doel van de vereniging is het vertegenwoordigen van haar 

leden. Dit geldt natuurlijk voor het KVO, maar denk hierbij bijvoorbeeld ook 

aan contact met gemeente en provincie over bijvoorbeeld ingrijpende wegwerkzaamheden. 

Leden van het bestuur van de OVG vertegenwoordigen daarnaast onze vereniging weer in 

diverse overkoepelende organisaties. 

http://www.gravendam.nl/
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Website 

Op de website www.gravendam.nl vindt u een overzicht van alle 

leden en hun activiteiten. Verder vindt u hier het laatste nieuws 

over ontwikkelingen en gebeurtenissen op en rond Gravendam. 

 

Netwerken 

Een andere doelstelling van de vereniging is het stimuleren van sociaal contact tussen de 

ondernemers op Gravendam. Daartoe organiseren we een aantal keer per jaar het Sociaal 

Café, dat altijd plaatsvindt bij een van de leden. De gastheer of –vrouw kan 

dan wat vertellen over zijn/haar bedrijf of er wordt een andere 

interessante spreker gezocht. Een Sociaal Café begint meestal rond half zes 

waarbij altijd voor iets te eten gezorgd wordt. Daarnaast vinden er 

regelmatig andere evenementen plaats, zoals een barbecue, vaartocht of 

een wandelontbijt in de duinen.  

 

Cursussen Bedrijfshulpverlening 

Op ons bedrijvenpark zitten veel kleine tot middelgrote 

ondernemingen. Onze vereniging coördineert voor haar leden 

bijvoorbeeld cursussen Bedrijfshulpverlening, zodat niet alle 

bedrijven dat zelf hoeven te regelen. Bovendien kan het prettig 

zijn om te weten wie op het bedrijvenpark  je collega-BHV-ers 

zijn. Ook is in kaart gebracht waar zich op het bedrijvenpark  

AED’s (Automatische Externe Defibrillator) bevinden en is met 

de bedrijven die over een AED beschikken afgesproken dat in 

geval van nood BHV’ers van andere bedrijven gebruik mogen 

maken van de beschikbare AED’s. 

 

  

http://www.gravendam.nl/
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Open Dag 

Een keer in de vijf jaar organiseren we een uitgebreide Open 

Dag namens alle bedrijven op Gravendam. Elke editie is een 

groot succes geweest. Natuurlijk zetten alle bedrijven hun 

beste beentje voor en openen ze hun deuren voor het publiek. 

Daarnaast zijn er allerlei activiteiten, zoals een 

helicoptervlucht, springkussens voor de kinderen, motorritjes 

voor het goede doel, in een takelbak door een hijskraan 

omhoog gehesen worden, motorcross demonstraties, etc.  

 

Ondernemers Vereniging Gravendam 

De OVG bestaat uit circa 85 leden en het bestuur van de vereniging bestaat voornamelijk uit 

leden. Uit collega-ondernemers dus. In april of mei van elk jaar vindt de Algemene 

Ledenvergadering plaats. 

 

Word lid! 

Spreekt het bovenstaande u aan? Meld u dan aan als lid. U kunt 

hiervoor gebruik maken van het aanmeldingsformulier aan de 

achterzijde. Het lidmaatschap kost € 200 per jaar (exclusief BTW). Wat 

krijgt u daarvoor? U steunt de activiteiten op Gravendam, u zorgt voor 

een veilig en schoon bedrijvenpark, uw stem wordt vertegenwoordigd 

en u wordt uitgenodigd voor gezellige bijeenkomsten, waar u een 

goed contact kunt opbouwen met uw collega-ondernemers op 

Gravendam. Wij heten u namens alle leden graag welkom in onze 

vereniging! 

 

Bestuur Gebruikersvereniging Bedrijvenpark Gravendam: 

Frank Timmers – voorzitter (Timmers Verpakkingen) 

Gert-Jan Scheeres – secretaris 

Tonneke Krempel – penningmeester (DMN-WESTINGHOUSE) 

Iwan Hulsebosch (JPG Hulsebosch) 

Guus van der Veek (Calpam SMD Olie) 

Herman Rietbergen (Auto Rietbergen)  
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AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap Ondernemers Vereniging Gravendam (OVG) 

 

Bedrijfsnaam:  _____________________________________ 

Contactpersoon: _____________________________________ 

Vestingingsadres: _____________________________________ 

Postbus:   _____________________________________ 

Telefoon:   _____________________________________ 

Fax:    _____________________________________ 

Mobiel:   _____________________________________ 

E-mail:   _____________________________________ 

Website:   _____________________________________ 

Activiteiten:  _____________________________________ 

    _____________________________________ 

 

Door ondertekening van dit formulier meldt u zich aan als lid van de 

Ondernemers Vereniging Gravendam en gaat u akkoord met de 

jaarlijks vastgestelde contributie. De contributie is vastgesteld op 

€ 200,00 exclusief BTW. 

 

Datum:   _____________________________________ 

 

Handtekening:  _____________________________________ 

 

U kunt dit formulier sturen naar: 

E-mail info@gravendam.nl 

 

mailto:info@gravendam.nl

