Standhouders gezocht voor WOON2018!
Een aantal enthousiaste ondernemers en de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland organiseren de tweedaagse beurs WOON2018. Tijdens deze beurs
worden belangstellenden geinformeerd over de mogelijkheden op het gebied
van (ver)bouwen en wonen. WOON2018 geeft jou, als ondernemer, ook de
kans om met potentiële klanten in gesprek te gaan en jouw bedrijf te
presenteren.
Standhouders gezocht
Ben je ondernemer in de gemeente Dinkelland of Tubbrgen en wil je een stand
innemen op onze beurs? Of wil je weten of dit voor jou interessant kan zijn?
Neem dan contact op met Femke Heithuis (f.heithuis@noaberkracht.nl). Zij kan
jou van alle informatie voorzien.
Klik hier voor het aanmeldformulier en de voorwaarden.

Startende ondernemers met vragen over groei
kunnen terecht bij ROZ
Nu de economie in de afgelopen jaren weer groei laat zien, is het zaak voor
ondernemers om hiervan mee te profiteren. Toch lukt het met name de
ondernemers uit het kleinbedrijf niet altijd om de geboden kansen te
verzilveren. ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) kan deze groep
(startende) ondernemers van dienst zijn bij hun vragen rondom groei,
bijvoorbeeld over strategie, financiering of personeel. Lees hier meer.

Toe aan een actueel (business)plan voor uw
bedrijf? Maak gratis gebruik van studenten!
Multiply brengt MKB-ondernemers in Twente en derdejaars studenten van
Saxion bij elkaar met als doel een (business)plan te schrijven dat 'er toe doet'
en dat de ondernemer meer inzichten geeft en houvast biedt in een steeds
sneller veranderde wereld. De ondernemer en student worden voor een
periode van drie maanden aan elkaar gekoppeld. Hiermee wil Saxion Multiply
studenten en MKB-bedrijven beter maken en daardoor Twente aantrekkelijker
en boeiender maken om in te werken, studeren, wonen en leven. Lees verder.

Overijssel onderneemt!
Op maandag 29 oktober 2018 staat Hazemeijer in Hengelo in het teken van
Overijssel Onderneemt! Overijssel Onderneemt! is hèt event voor de
Overijsselse MKB’er. Je bent van harte welkom! Meer info.

Pelles | Deurningen
met de titel 'beste terras van Overijssel' en de zesde plek in de terrassen top 100

Heb jij ook een jubileum te vieren? Of iets te melden op
ondernemersgebied? Geef het ons door!

'Ik heb het gevoel er weer bij te
horen'

Doe mee en verbeter ons
subsidieloket!

De waarde van werk heeft nauwelijks uitleg nodig.
Niemand is in de wieg gelegd om niets te doen. Dat geldt
zeker ook voor Fabiënne (19). Sinds mei dit jaar werkt zij
bij de gemeente Dinkelland. Door bemiddeling van de
Stichting Participatie Dinkelland kan Fabiënne enkele
dagen per week aan de slag in een functie die er eigenlijk
niet was, maar speciaal voor haar is gecreëerd. Hierdoor
kunnen andere mensen weer worden ontlast. Lees hier het
hele verhaal van Fabiënne.

Sinds februari 2017 vind je op de site van de gemeente
Dinkelland een digitaal subsidieloket. Via dit subsidieloket
kunnen inwoners, stichtingen, verenigingen en bedrijven
subsidie- en fiscale stimuleringsmaatregelen vinden op
lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.
Wij willen graag van jou weten of jij het subsidieloket kent
en of je er hebt gevonden wat je zocht. Of wat jij anders
nodig hebt. Jouw input geeft ons de gelegenheid onze
dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren.
Daarom vragen wij je deze vragenlijst (3 minuten) in te
vullen. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. De
resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

Bedrijfsbezoeken
Het college van burgemeester en wethouders brengt geregeld, al dan niet samen met Bedrijvenconsulent Ingrid Leferink, een
bedrijfsbezoek aan ondernemers in Dinkelland. De afgelopen tijd hebben zij de volgende bedrijven/organisaties bezocht:
o Frans op den Bult in Deurningen
o Stal De Sjiem in Weerselo
De bedrijfsbezoeken hebben een informeel karakter en staan in het teken van (nadere) kennismaking en elkaar informeren; in
welke markt bevinden ze zich, welke ontwikkelingen ziet men, welke kansen of knelpunten doen zich voor. Dit wordt veelal
afgesloten met een korte rondleiding door het bedrijf, zodat het college een nog beter beeld krijgt van het bedrijf.

Ook interesse in een bedrijfsbezoek?
Bel of mail gerust met bedrijfsconsulent Ingrid Leferink. De portefeuillehouder Economie, wethouder Benno Brand, en de
bedrijfsconsulent brengen regelmatig een bedrijfsbezoek aan een van de Dinkellandse bedrijven. Stel je een dergelijk
(informeel) bezoek op prijs, meld dit dan bij Ingrid Leferink.

Volg ons ook online!

Contact
Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp
(0541) 854100

Heb je vragen? Mail het ons!

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.

