
Activiteiten
De OVP organiseert zes keer per jaar een bij-

eenkomst voor haar leden. Deze bijeenkom-

sten worden zoveel mogelijk op woensdag

gehouden van 17:00 uur tot 21:00 uur. 

Eén keer per jaar vindt er een algemene

ledenvergadering plaats. Drie keer per jaar

wordt er een bijeenkomst met een gast-

spreker gehouden over een actueel onder-

werp. Twee keer per jaar vindt een bijeen-

komst bij een van de bij de OVP aangeslo-

ten bedrijven plaats, die zich kunnen pre-

senteren of bijvoorbeeld over een nieuwe

activiteit vertellen.  

De formele bijeenkomsten worden gehou-

den in het Mercure hotel in Papendrecht..

De informele bijeenkomsten vinden onder

het genot van een hapje en een drankje

plaats, in Grand-Café de Willaerts in

Papendrecht. 

Dochtervereniging
Naast de OVP is er een dochtervereniging

opgericht, de Belangen Vereniging

Oosteind (BVO). De vereniging heeft een

apart bestuur en is opgericht voor onderne-

mers die op het bedrijventerrein Oosteind

gevestigd zijn. Dit bedrijventerrein wil men

gaan revitaliseren. 

Informatie

INFORMATIE
O n d e r n e m e r s

V e r e n i g i n g

P a p e n d r e c h t

Papendrecht beschikt sinds 1998 over een eigen
ondernemersvereniging, de Ondernemings
Vereniging Papendrecht (OVP). Onlangs heeft de
65 leden tellende vereniging haar eerste lustrum
gevierd. Een goede gelegenheid om potentiële
leden te informeren over het werkterrein van
deze jonge ondernemersvereniging.

Voorwaarden lidmaatschap en contributie
Om lid te kunnen worden van de OVP of de BVO moet het bedrijf in principe een
bedrijfsomvang van minimaal 3-5 personen hebben. Bovendien moet het bedrijf in
Papendrecht gevestigd zijn. 

Doelstellingen
Bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten bedrijven en
het verbeteren van de communicatie naar de gemeente Papendrecht en
de provincie Zuid-Holland met betrekking tot het Drechtsteden gebied.
Hiertoe vindt iedere drie maanden met de gemeente overleg plaats,
waar zowel de Kamer van Koophandel als de Papendrechtse midden-
stand in participeren.

Voordelen lidmaatschap
• Goed op de hoogte zijn van wat er in de gemeente speelt en 

wat haar toekomstplannen zijn (zoals bijvoorbeeld een 
verandering in het bestemmingsplan);

• Contacten met de Kamer van Koophandel;
• Uitwisseling van informatie tussen ondernemingsverenigingen 

in het Drechtstedengebied;
• Gesprekspartner bij de gemeenten in hetDrechtstedengebied;
• Kennisuitwisseling en netwerken met andere leden;
• Meeprofiteren van het door de Stichting Bedrijfsbeveiliging 

Papendrecht (SBBP) opgezette bedrijfsbeveiligingsplan;
• 3 keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief.

Bestuur
Het bestuur is samengesteld uit een vijftal leden. Van links naar rechts: 
Wim Oosthoek, Jan Leeuwenstein Fred Lingen, Dirk den Otter en Gerard Kremers 

Wilt u meer informatie neem dan contact op met:

OVP (secretariaat)
Espenhof 24
3355 BM Papendrecht
E-mail: kremers@freeler.nl
Telefoon: 078 64 11 422 
Na 18:00 uur: 078 68 17 165 of 
06 13 80 572

BVO (secretariaat)
postbus 280
3350 AG Papendrecht

 


