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Bericht:
Hoi Collega,
Wil je een case aanmaken in corsa
Ondewerp: Verzoek partnerschap beurs Krimpen onderneemt
De ondernemerskring heeft gevraagd of we partner willen worden van die
beurs. En of we geld willen bijdrage. Ik moet hier een college advies
over maken.
groetjes,
Liesbeth
>>> "Collignon" <collignon@efficienta.nl> 6-7-2016 12:50 >>>
Beste Liesbeth en Marco,
Naar aanleiding van ons gesprek hierbij de vraag van de ondernemerskring
voor wat betreft partnerschap van de beurs “Krimpen onderneemt”.
Tijdens de ledenvergadering van 2015 hebben de leden aangegeven dat zij
een deel van het vermogen van de ondernemerskring zou willen gebruiken
voor een project dat ten goede komt aan de leden, als bestuur hebben wij
dit advies beetgepakt en zijn aan de slag gegaan om een beurs te
organiseren. Deze hebben wij gepresenteerd tijdens de ledenvergadering
van 2016 en toestemming van de leden gekregen om deze beurs te
organiseren.
Een evenement wat aanspreekt in Krimpen aan den IJssel en waar daardoor
ook niet leden op af komen en natuurlijk welkom zijn (mooi moment om deze
bedrijven lid te maken). Om deze bedrijven te interesseren bij het
evenement aanwezig te zijn, zal er een communicatietraject worden opgezet
om dit te bereiken. Als OKK zijn wij van mening dat het goed is dat
bedrijven van elkaar weten wat ze doen, zodat ze ook dicht bij huis hun
opdrachten kunnen onderbrengen, goed voor de lokale economie, minder
verkeersbewegingen en ook minder milieu belasting.
Doelstelling is zoveel mogelijk (schatting op dit moment 50 tot 60) leden
te laten deelnemen aan dit evenement. Bedoeling is dat de leden kunnen
kiezen uit een kleine standaardstand of zelf een kleine presentatie
meebrengen.
Uitgangspunt is dat het voor elke ondernemer (lid van de kring)
financieel haalbaar moet zijn om deel te nemen. Hiertoe doet het bestuur
een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken.

Naast de OK is het de bedoeling om een aantal partners (financieel) te
verbinden aan het event zodat de kosten op een mooie manier verdeeld gaan
worden.
UITGANSGPUNTEN
Ø Business to Business evenement voor de Krimpense ondernemers
Ø Deelnemers zullen leden zijn van de OK
Ø Het event moet voor elke ondernemer haalbaar zijn om deel te nemen
Ø Doelstelling is om 50 tot 60 deelnemende bedrijven te hebben
Ø Het aantal bezoekers (inclusief deelnemers) zetten wij in op 440 tot
500 voornamelijk uit de regio
Ø Het event zal 1 dag duren (16.00 uur tot 20.00 uur)
Ø Bedoeling is om het event af te sluiten met een “feestje” tot 22.00
uur
Ø De opbouw zal de dag voor het event (woensdag) zijn
Ø Event is op een donderdag
Ø Afbouw van het event is op vrijdag
Zoals u begrijpt zijn de voorbereidingen in volle gang en hebben we al
een aantal sponsoren aan ons kunnen binden.
Voor ons is zoals u in de begroting kunt lezen de grootste kostenpost de
huur van het Boogpaviljoen. Hoge kosten maar wij willen wel een goede
uitstraling neerzetten en hopen op deze manier een evenement neer te
zetten dat vaker dan één keer zal plaatsvinden.

KOSTENOVERZICHT
Kostenoverzicht
€

Ø Boogpaviljoen
Het paviljoen is:
·
25 x 25 meter
·
Zijwand 3.00 hoog
·
Wanden van zeildoek
·
Ingang met aan de beide kanten glaswanden
·
Vloer van grote vloerplaten

7.500,00

€

Ø Inrichting
3.250,00
·
Podium van 3x3 meter op 1.00 meter hoogte
·
Rondom mooie witte bardelen
·
10 statafels
·
4 dubbele statafels
Ø

Verlichting en geluid

Ø Standbouw
NVT (budget neutraal)

€

4.300,00
€

Ø Gastvrouwen
€
600,00
Om de gasten optimaal te ontvangen zijn er gastvrouwen
·
Badges uit te delen
·
Badges te maken
·
Deelnemers te bellen voor de ontmoeting met de gasten

·

Vraagbaak voor de alle aanwezigen
€

Ø Faciliteiten
2.800,00
Om het event mogelijk te maken zijn er een aantal faciliteiten
noodzakelijk.
·
Toiletwagen
·
Watervoorziening en aan- en afvoer
·
Aggregaat
·
Bekabeling
·
Verwijsborden (zowel binnen als buiten)
·
Beveiliging (wo/do – do/vr)
€

Ø Organisatie
4.250,00
Ø

Horeca / catering

€

2.800,00

Ø

Entertainment

€

2.500,00

De totale kosten komen hiermee op € 28.000,00 exclusief BTW.
Inkomsten uit deelnemers begroot € 7500,00 ( 50 stand )
Partners begroot
Bijdrage OKK restant

€ 10.000
€ 12.500

Onze vraag aan u of u ook als partner zou willen optreden. Zoals
aangegeven in ons gesprek zouden wij als ondernemerskring u de vraag
willen stellen, zeker omdat het best lastig een goede locatie te kunnen
vinden die voldoet aan alle voorwaarden voor een dergelijke evenement in
Krimpen aan den IJssel, of u de kosten geheel of gedeeltelijk van het
paviljoen voor uw rekening wilt nemen.
Dit partnerschap geeft naar ondernemers aan dat de gemeente graag wil
ondersteunen in het “zaken doen met de buurman”. Door dit partnerschap
zullen ondernemers elkaar beter leren kennen en mogelijk tot zaken komen.
Natuurlijk krijgt u voldoende exposure op alle uitingen en tijdens de dag
zelf en bieden wij de mogelijkheid voor de burgemeester of wethouder om
via het podium (en natuurlijk ook 1 op 1 in de zaal) tot de ondernemers
te spreken. Tot slot zouden wij het op prijs stellen wanneer de
burgemeester het evenement opent. Een mooi moment voor hem om zich te
presenteren aan de ondernemers.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Henk-Jan Collignon
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