Missie:
Samen denken – Samen doen
Met collega-ondernemers, de overheid en iedereen die ondernemen
stimuleert.
Zakenkring Roden is een netwerk voor en door ondernemers. Wij zorgen ervoor dat ondernemers in Roden
met elkaar in contact komen en op die manier kennis en ervaring met elkaar kunnen delen. Dat gebeurt onder
andere op gezellige en informatieve avonden met inspirerende sprekers. Doordat we als ondernemers
samenwerken kunnen wij als advies- en overlegorgaan een bijdrage leveren aan economische groei door te

komen tot onderlinge consensus over lokale en regionale onderwerpen die van sociaaleconomisch belang
zijn en te doen hebben met het ondernemersgebied van Roden. De vereniging komt op voor de belangen
van haar leden en streeft hierbij naar kwaliteit en draagvlak.

Visie:
Doelgericht samenwerken en denken in mogelijkheden door Roderondernemers leidt tot de gewenste resultaten voor en door ondernemers.
Ondernemen moet leuk zijn en blijven. Energie en inspiratie zijn belangrijke factoren om gemotiveerd te blijven
en de lat steeds hoger te leggen. Om die lat steeds hoger te kunnen leggen, is een ondernemersvereniging in
Roden onontbeerlijk. Zakenkring Roden streeft naar het verrijken van ondernemerschap en is vanzelfsprekend
op zoek naar het scheppen van kansen en mogelijkheden voor zijn leden. Wij staan als moderne en dynamische
organisatie open voor nieuwe ideeën van onze leden. Zo probeert de Zakenkring Roden steeds meer op een
gerichte en effectieve wijze bij te dragen aan een positiever en succesvoller bestaan als ondernemer.
Op korte termijn wil de Zakenkring Roden ervoor zorgdragen dat kennis, vaardigheden, delen van ervaringen
en het dienstenpakket van de Zakenkring Roden wordt vergroot. Daarnaast streven wij naar extra leden
(betere werving) en een hogere opkomst op onze algemene ledenvergaderingen.
Op lange termijn zal daardoor in Roden een nog solidere ondernemersvereniging ontstaan. Een vereniging die
een ideale springplank is voor startende ondernemers en een perfecte netwerkmogelijkheid voor meer ervaren
ondernemers. Daarnaast profileert de Zakenkring Roden zich ook steeds meer als een sterke gespreks- en
onderhandelingspartner voor de lokale overheid.
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Doelstellingen:

(dynamisch)

Gratis

parkeren
Gastvrij winkeldorp
Optimale bereikbaar- vindbaarheid van het centrum
Samenwerken met andere instanties (gemeente, V.v.V. enz.)
Winkelen stimuleren door de horeca erbij te betrekken
Waarborgen ondernemersfonds (levensader)
Sterke organisatie, collectief maar ook individueel en functie als spreekbuis
Optimaal ledenonderhoud en willen groeien
Optimaliseren sociaal media
Eenheid in het centrum (sterk centrum)
Winkelhart Roden verder ontwikkelen (denken in mogelijkheden)
Uniek en onderscheidend
Vergroten van de veiligheid
Vernieuwend en hoog amusementsgehalte
Actieve activiteitencommissie
Kwalitatieve netwerkorganisatie
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