
AANKONDIGING 
Ondernemersavond Gooi en Vechtstreek 

25 januari 2021 19:00-20:30 uur 
Geachte ondernemer, 

 

Op 27 augustus 2020 spraken ondernemers in Gooi en Vechtstreek met elkaar over de toekomst van de 

regionale economie, de impact van corona op verschillende sectoren en de beschikbare overheidssteun. 

We spraken af om eind januari een volgende ondernemersbijeenkomst te organiseren. Deze vindt plaats 

op 25 januari 2021, ditmaal digitaal in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. We nodigen u 

hierbij weer van harte uit om deel te nemen. Tijdens de avond informeren we u over de stand van zaken 

in de regio en gaan hierover met elkaar in gesprek. Na een plenair deel kunt u kiezen om meer de diepte 

in te gaan op één onderwerp in een van de deelsessies.  

 

Voorlopig programma 

Het voorlopig programma ziet er als volgt uit: 

 

1        Plenair:  

• Presentatie corona en de regio: aanpak, feiten en cijfers  

• Ronde langs deelnemers: uitwisselen van ervaringen en behoeften 

 

2        Deelsessies: 

A       In gesprek met elkaar: hoe kunnen ondernemers elkaar helpen & waar liggen de kansen van 

deze crisis. En hoe gaan we verder ná de crisis? 

B       Gooi en Vechtstreek Werkt Door: loket voor ondernemers met personeelsproblemen door 

corona (voor meer informatie zie https://www.wspgv.nl/gvwerktdoor/). 

C       Steunmaatregelen: gelegenheid om vragen te stellen over de verschillende regelingen. 

 

Indien u graag andere onderwerpen of thema’s wilt bespreken,  kunt u dat uiterlijk 15 januari aan ons 

laten weten via m.denuijl@regiogv.nl.  Op 18 januari ontvangt u het definitieve programma. 

 

Genodigden 

We hebben ervoor gekozen om dezelfde ondernemers uit te nodigen als voor de eerste avond, daarmee 

zijn de diverse branches uit de regio goed vertegenwoordigd. De genodigdenlijst is bijgevoegd. Indien u 

toch nog een belangrijke branche of vertegenwoordiger mist, verzoeken we u om dit aan ons door te 

geven.  

 

We hopen u de 25e weer te zien. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Han ter Heegde 

Burgemeester Gooise Meren 

Portefeuillehouder economisch en maatschappelijk herstel Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

 

Annette Wolthers 

Wethouder werk & inkomen gemeente Hilversum 

https://www.wspgv.nl/gvwerktdoor/
mailto:m.denuijl@regiogv.nl


Voorzitter werk & inkomen Regio Gooi en Vechtstreek 

 

Gerard Kuipers 

Wethouder economische zaken gemeente Hilversum 

Voorzitter economie & innovatie Regio Gooi en Vechtstreek 

 

 

 

 


