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Beste leden van VNO-NCW West,  

 

Op 19 november keken we tijdens de Algemene Ledenvergadering terug op een 

aangrijpend verenigingsjaar 2020. In de openingsboodschap complimenteerde 

voorzitter Audrey Keukens ondernemers met hun daadkracht, creativiteit en 

doorzettingsvermogen. Klik hier voor de videoboodschap.  

Het is bijzonder hoe, samen met bestuurders en leden, mogelijkheden zijn gevonden 

om elkaar te blijven zien, van elkaar te leren, elkaar te steunen en te inspireren. Ook 

op het gebied van belangenbehartiging is het afgelopen jaar veel bereikt. Het 

crisisteam, dat opgericht is om snel ervaringen van leden op de juiste plek onder de 

aandacht te brengen, heeft ons laten zien hoe krachtig de lobby kan werken op lokaal, 

provinciaal en nationaal niveau. 

 

Uw ervaringen en expertise van groot belang in belangenbehartiging 

Tijdens de coronacrisis werd heel duidelijk dat uw ervaringen goed aangeven waar de 

schoen wringt in het overheidsbeleid. In het nieuwe jaar werken we met een structuur 

waarin leden vanuit expertise en interesse kunnen deelnemen aan lobbycommissies. 

Deze worden op thema ingedeeld, zoals arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Zo heeft u 

als lid direct een stem om te laten horen in regionaal, provinciaal en ook landelijk 

bestuurlijk overleg. Graag nodigen wij u uit uw stem te laten horen! 

 

Vernieuwen in coronatijd 

Het veranderingstraject dat in 2019 is opgestart, hebben wij dit jaar verder invulling 

gegeven. Het is noodzakelijk de vereniging toekomstbestendig te maken. Ondernemen 

verandert, ondernemers veranderen en de vereniging moet daar een afspiegeling van 

zijn. De behoefte van u, onze leden, bepalen de verenigingsactiviteiten. Daarom 

betrekken wij u graag meer bij de belangenbehartiging. Samen met de bestuurders en 

team West blijven wij werken aan een sterk ondernemersklimaat in deze krachtige 

regio. 

 

Intensievere samenwerking met de landelijke organisatie 

Zoals aangekondigd tijdens de ALV van 9 juli hebben we de integratie van VNO-NCW 

West met de landelijke organisatie onderzocht. We hebben afgesproken dat VNO-NCW 

West als vereniging blijft voortbestaan maar dat de functies van de medewerkers 

worden geïntegreerd in de landelijke organisatie van VNO-NCW. De medewerkers 

blijven ondersteuning aan de kringen en leden in de regio West geven, door de 

integratie kan gebruik worden gemaakt van ondersteunende diensten bij de landelijke 

organisatie, zoals huisvesting, administratie en IT. Hierdoor wordt een aanzienlijke 

kostenbesparing gerealiseerd. 

 

Nieuw IT-systeem 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan vernieuwing van onze IT. Wij hebben 

gekozen voor een combinatie van systemen die de community, u als lid, optimaal 

https://youtu.be/em4nRJ8XuFg


bedienen in uw informatiebehoefte, ledencontact en natuurlijk ook het registreren voor 

evenementen. In de community kunt u behalve informatie over uw kring, ook 

regionale en landelijke informatie ontvangen op basis van uw interesses. U kunt zelf 

bepalen welke informatie u aangeboden krijgt, van lobbydossiers tot evenementen van 

de gehele vereniging VNO-NCW en MKB Nederland. Uiteraard voldoet de nieuwe 

inrichting aan de AVG richtlijnen. Bent u benieuwd naar hoe onze website er uit gaat 

zien? Kijk dan hier voor een website preview. 

 

Contributie 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 november jl. is besloten tot een 

contributieverhoging van 95 euro voor reguliere leden, voor gepensioneerden wordt de 

contributie verhoogt met 65 euro. Deze verhoging is noodzakelijk omdat de vereniging 

de afgelopen jaren structureel verlieslatend was. Afgelopen 1,5 jaar zijn daarnaast 

aanzienlijke kostenbesparingen doorgevoerd. Tijdens de ALV hebben wij een 

toelichting gegeven over de financiële impact en de genomen maatregelen. 

 

Alvast voor in uw agenda 

Graag maken wij u attent op de geplande activiteiten. Traditioneel starten wij het 

verenigingsjaar met de nieuwjaarsbijeenkomst, vanwege de coronarichtlijnen in de 

vorm van een webinar waarbij leden vragen kunnen stellen aan minister Koolmees. 

  

 

3 december 2020 

7 januari 2021  

2 februari 2021 

Online Groene Groeiers bijeenkomst 

Online Nieuwjaarsbijeenkomst met minister Wouter Koolmees 

Landelijk DGA Congres in het AFAS Experience center 

 

 

Binnenkort ontvangt u het Verenigingsmagazine West, waarin wij terugblikken op het 

afgelopen jaar en ons alvast voorbereiden om samen met u, met veel energie van 

2021 een mooi verenigingsjaar te maken en wij zien er naar uit om u in het nieuwe 

jaar ook weer in levende lijve te ontmoeten. 

 

Hartelijke groet, 

 

VNO-NCW West 

namens het Dagelijks Bestuur, 

 

  
Audrey Keukens,          

Voorzitter 

Kim Boersma, 

Directeur 

 

    

 

 

 

https://youtu.be/GBHuVr3NufU
https://www.vno-ncwwest.nl/agenda/detail.aspx?Id=66FA5F48-A220-4F48-85C2-21F1755C5A83
https://www.vno-ncwwest.nl/agenda/detail.aspx?Id=7D3C4F61-182D-4FF5-8C95-3127DF17DFA5
https://www.vnoncwwestcorona.nl/

