
GGO  OOSTWIJK voor alle ondernemers in de Oostwijk 
Gebieds Gebonden Organisatie (GGO) van het Ondernemers Fonds Vlaardingen voor stadsdeel ‘Oostwijk’ 
tevens actief als dochtervereniging  van IKV Ondernemend Vlaardingen (zonder verplicht lidmaatschap). 

 

                      Vlaardingen, 7 maart 2018 

 

Geachte Ondernemer in de wijk Vlaardingen-Oost (3134), 

Het bestuur van GGO / IKV Oostwijk nodigt alle ondernemers die voor hun bedrijfspand (niet-woning)  

WOZ-belasting betalen hiermee van harte uit voor haar jaarlijkse bijeenkomst, alwaar de gelden van het 

Ondernemersfonds Vlaardingen – geoormerkt voor de Oostwijk - worden verdeeld / begroot over een 

aantal projecten welke aan het ondernemerschap in de Oostwijk ten goede komen. 

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op WOENSDAG  28 MAART 2018, aanvang 19:30 uur (inloop vanaf 

19:00 uur). Het einde staat gepland om circa 21:00 uur.   

De plaats van bijeenkomst is fa. Van Houwelingen & Partners, gerechtsdeurwaarders, Schiedamseweg 12. 

Op de agenda van de vergadering, waarvoor we weer enkele ‘verrassende’ ideeën kregen aangereikt (naast 

een herhaling van de fleurige ‘hanging baskets’ langs de hoofdwegen en toegangslocaties van de wijk) staat 

bij voorbeeld ook december-verlichting aan de kop van de Schiedamseweg.  

Voor deze en vergelijkbare projecten en de daarvoor beschikbare gelden (bijna  €  30.000,--) zullen we met 

de aanwezigen op deze avond een begroting samenstellen waarna de uitgaven in 2018 gerealiseerd kunnen 

gaan worden.  Graag zien wij u dan ook aanwezig tijdens deze korte maar belangrijke bijeenkomst. 

Tevens vermelden wij nog even, dat sedert eind 2017 onze voorzitter, Wijnand Houdijk, zijn bestuurslid-

maatschap wegens persoonlijke omstandigheden (vnl. drukte door het ‘aantrekken van de bouw’) zijn 

functie heeft neergelegd. Het bestuur roept kandidaten voor de functie van voorzitter op, om zich tot een 

week vóór de bijeenkomst aan te melden bij het bestuur, opdat er een kleine extra bestuursvergadering  

kan worden belegd om u bij te praten over bestuur en de wijk. 

Vlak voor de zomer kreeg het bestuur bericht van haar secretaris, René Persoon (Hosman Frères), dat deze 

wegens een ongeluk en slecht herstel van het opgelopen letsel (enkel) wilde afzien van zijn taak, welke 

daarna werd overgenomen door 2e secretaris Arie Ouwendijk.  Ook voor het vervullen van deze openge-

vallen plek in het bestuur (nog zonder taak) roept het bestuur kandidaten op, eveneens om vooraf nog  

even met elkaar over de werkwijze van ons bestuur van gedachten te wisselen.  

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,    

Arie Ouwendijk, secretaris 

 
 
* Zie voor meer informatie over het Ondernemersfonds Vlaardingen de website  www.ofvld.nl  
 
 
‘IKV /GGO – Oostwijk’ is een organisatie zonder winstoogmerk voor álle ondernemers in de wijk, zonder contribuanten, 
waarbij beschikbare gelden vanuit het OndernemersFonds Vlaardingen (zie: www.ofvld.nl) worden aangewend om het 
ondernemersklimaat in de wijk te verbeteren en de organisatiegraad te verhogen. Het bestuur bestaat uit (vacature – 
voorzitter), Arie Ouwendijk (secr./OFV), Frans van Brederoode (pmr.), René v.d. Veen en Bob Meulendijk. 
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