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Liesbeth Pleizier
Krimpen Onderneemt 2018

Beste Liesbeth,
Vrijdag j . l . spraken we elkaar over de investering vanuit de gemeente in onze Business to Business evenement
"Krimpen Onderneemt 2018".
Mijn verzoek om hier een aparte afspraak voor te maken vond je niet nodig, maar verzocht mij de aanvraag op de
mail te zetten.
De beurs "Krimpen Onderneemt" is in 2016 voor de eerste keer georganiseerd en was, mede door de Gemeente
Krimpen aan den IJssel, een groot succes.
Vele lokale ondernemers, allen lid van de ondernemerskring, hebben hier een stand verzorgd en lokale en regionale
ondernemers hebben de beurs goed bezocht.
Wat we al meer uitgesproken hebben is dat het goed is om te weten wat andere bedrijven doen, zodat ze ook dicht
bij huis hun opdrachten kunnen plaatsen.
Dit is goed voor de plaatselijke economie en voor de totale gemeenschap.
Als bestuur van de ondernemerskring hebben we gemeend, mede door het succes, om het nog iets groter op te
zetten en ook de ZZP Krimpen er bij te betrekken.
Verder zijn we met jullie, de gemeente, nog in gesprek om op dit evenement een ondernemersprijs uit te reiken. Dit
zal ongetwijfeld ook een toegevoegde waarde geven.

Uitgangspunten:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Business to Business evenement voor voornamelijk Krimpense ondernemers
Deelnemers zullen leden zijn van de OKK en ZZP Krimpen
Het event moet voor elke ondernemer haalbaar zijn om deel te nemen
Doelstelling is om 60 deelnemende bedrijven te hebben vanuit OKK en 10 vanuit ZZP
Het aantal bezoekers, inclusief deelnemers, zetten wij in op 440 tot 500
Als datum is gekozen voor donderdag 7 juni 2018
De opzet zal anders zijn dan in 2016. Dit jaar is er gekozen voor een "openlucht" opzet met diverse
walkway's en flextenten
Het event zal 1 dag duren (bijvoorbeeld van 16.00 uur t o t 20.00 uur)
De opbouw zal de dag voor het event zijn
Voor de deelnemers is de afbouw van het event op donderdag, mocht donderdag niet mogelijk zijn, dan zal
er, in overleg met Expo Select, op vrijdag voor 10:00 uur worden afgebouwd.
De afbouw voor de organisatie is op vrijdag

De voorbereidingen zijn in volle gang en uiteraard proberen we zoals in de vorige editie meerdere sponsoren aan
ons te binden en hopen zodoende aan een sluitende begroting te komen.

Kostenoverzicht:
Walkway
De walkway's zijn:
*

2 x 5 x 30 meter

*

1 x 5 x 25 meter
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*

2 x 5 x 10 meter

*

4 pagodetenten 5x5 meter

*

Zijwand 3.00 hoog

*

Wanden van zeildoek

*

Open zijde aan de lange kanten

*

Vloer van grote vloerplaten

Flextent
De flextent is:
*

10 x 10 meter

Kosten voor dit geheel bedragen C 14.995.00 exclusief BTW.
Inrichting
*

Inrichting bar

*

13 statafels

*

9 dubbele statafels

De kosten van deze inrichting bedragen C 3.150 exclusief BTW.
Verlichting en geluid
De kosten voor deze voorziening bedragen C 4.100 exclusief BTW.
Standbouw
Wij gaan er vanuit dat circa 60 deelnemers een standaardstand krijgen.
*

2 wanden van 1.00 breed en 2.10 hoog

*

Verlichting op de achterwand

*

Naamsvermelding

*

Presentatiekubus

*

Op- en afbouw en transport

De kosten voor deze stands bedragen C 175,00 per stuk. Totaal een bedrag van
C 10.000,00 uitgaande van 60 stands exclusief
Gastvrouwen
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

De kosten voor 4 dames van 15.00 uur tot 22.00 uur bedragen C 644,00 exclusief BTW.
Faciliteiten
Om het event mogelijk te maken zijn er een aantal faciliteiten noodzakelijk.
*

Toiletwagen

*

Watervoorziening en aan- en afvoer

*

Stroomvoorziening vanaf het plein

*

Bekabeling

*

Verwijsborden (zowel binnen als buiten)

*

Beveiliging (wo/do - do/vr)

De kosten voor deze faciliteiten bedragen C 2.600,00 exclusief BTW
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Organisatie van het event
Totaal een besteding van 103 uur (zoals eerder omschreven in ons voorstel).
Ons uurtarief bedraagt C 62,50 per uur. Dit betekent een totaal van C 6.137.50 exclusief BTW.
Horeca / Catering
Uitgaande van 70 standhouders (60 OK * 10 ZP) en 300 bezoekers betekent dit 2000 consumptiemunten. De kosten
hiervoor bedragen C 3.500,00 exclusief BTW.

Entertainment
De kosten voor deze twee optredens bedragen C 650,00 exclusief BTW.
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De totale kosten komen hiermee op C 45.776,50 exclusief BTW.

Inkomsten ( begroot )
De deelnemers kunnen in dit kader prima een bedrag opbrengen van C 355,00 per deelnemer (inclusief de
standaardstand) Hiermee brengen de deelnemers in dit voorstel C 19.500,00 exclusief BTW in op de begroting.
Bijdrage ZP Krimpen voor 10 deelnemers bijvoorbeeld een bedrag van C 2.000,00
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft aangegeven zeker weer te willen investeren, we zijn uiteraard benieuwd
met welke bijdrage.
ING heeft zich als hoofdsponsor weer gemeld voor een bedrag van C 3.500,00 en we hopen aan overige sponsoren
nog een een bedrag van C 3.000,00.
De ondernemerskring zal de begroting sluitend maken dit is mede afhankelijk van de bijdrage van de gemeente.
Uiteraard zijn wij benieuwd naar de mogelijkheden van de gemeente welke bij ons vorige Business to Business
evenement de kosten van de tent voor hun rekening hebben genomen.
Wij beseffen echter dat dit een verdubbeling van de bijdrage zou betekenen, dus is misschien wat te veel
gevraagd.
Wel zouden we aan willen tekenen dat het breder van opzet is, denk aan samenwerking met ZZP Krimpen. Maar
ook in samenwerking met de gemeente een ondernemersprijs uit willen reiken.
Wij zien het opzetten van het evenement dan ook als een samenwerking met de gemeente.
Mocht u nog vragen hebben of toelichting verlangen dan hoor ik het graag
Met vriendelijke groet,
Marco van Egeraat
Van Leeuwen Logistics B.V.
Industrieweg 24a
2921 LB Krimpen aan den IJssel
Tel.
Gsm
Fax

0180-512166
06-20969039
0180-550204

www.vanleeuwenlogistics.nl
marco@vanleeuwenlogistics.nl

L

C

Ö

I

S

T

L

C

S

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, inclusief arbitrageclausule, zoals (mede door
TLN) gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014. Op grond van art. 2 lid 3 LSV zijn in
aanvulling op de LSV op binnenlands transport van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC) en op grensoverschrijdend wegvervoer
het CMR-Verdrag en in aanvulling daarop voornoemde LSV en AVC. Op grond van art. 2 lid 4 en 5 LSV zijn op Expeditiewerkzaamheden (doen
vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden. Geschillen die niet onder de
arbitrageclausule vallen en die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de
bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter
hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze kunt u ook lezen en downloaden op onze website
(http://www.vanleeuwenlogistics.nl/index.php/voorwaarden-a-info).
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