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internet: www.bruisendmade.nl
e-mail: info@bruisendmade.nl
Opgericht 28-12-1998
KvK-nr : 18054927
Secretariaat: Kees Segeren
Ganzenhof 1
4921 WB Made
Telf. 06-310 430 71

Lid worden van de winkeliersvereniging “Bruisend Made” ?
Maar wat doet die vereniging dan voor mij en wat kost het allemaal.
In dit schrijven hopen wij als bestuur voldoende informatie te bieden om duidelijk te
maken waarom het lidmaatschap van “Bruisend Made” ook voor u zinvol kan zijn.

ALGEMEEN
Onze vereniging heeft de structuur van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
en heeft als doelstelling het in onderlinge samenwerking bevorderen van het
ondernemersklimaat in Made in het algemeen alsmede het behartigen van de belangen
van de deelnemende leden ten opzichte van derden in het bijzonder. Zij tracht dit doel te
bereiken door het stimuleren van winkelactiviteiten en het bevorderen en/of organiseren
van evenementen binnen de Gemeente Drimmelen.
Enkele belangrijke aspecten daarbij zijn......
 Hoe meer leden er zijn hoe meer en grootser we de activiteiten kunnen opzetten.
 Bruisend Made kan een sterke vuist maken naar diverse instanties o.a. gemeente
om het e.e.a. te realiseren b.v. alle electrakasten in de winkelgebieden zijn
opgeknapt c.q. de aansluitingen in de contactpaaltjes gemaakt.
 Blauwe zone is na veel strijd nu (beperkt) uitgevoerd.
 Bruisend Made denkt mee over de visie aangaande de kern van Made en het
buitengebied.
 U als winkelier kan uw problemen bij Bruisend Made voorleggen dan is de kans
groter dat er werkelijk aandacht aan wordt geschonken.
En wat er verder nog georganiseerd wordt komt verderop...
De vereniging is opgericht op 28 december 1998 en staat ingeschreven bij het
Handelsregister te Tilburg onder nummer 18054927.
Ons IBAN incassant ID voor de contributie-inning is NL09ZZZ180549270000.

BESTUUR
De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:
Twan van Meel
voorzitter
Kees Segeren
secretaris/penningmeester
Rejan van Leest
bestuurslid
Jan Segeren
bestuurslid
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Frank van Gils
Carlo Thijssen
Bart Dirven

bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Nico Vermeulen

Erelid (Oud voorzitter)

De grote evenementen:
die jaarlijks worden georganiseerd om u en uw zaak extra te kunnen presenteren.
Kijk zeker ook op de website www.bruisendmade.nl voor meer informatie en indrukken
van deze evenementen.
Outlet – 1e zaterdag maart en sept. :
Bruisende Buitenmarkt
:
Stempelactie vanaf half nov.
:
Kerstmarkt – zaterdag in dec.
:

“extra” uitverkoop in een geschikte zaal.
1e zondag in Juli met veel kramen en optredens.
stempels bij aankopen met aantrekkelijke prijzen.
Markt met veel sfeer rond de kerstdagen.

Deze evenementen worden georganiseerd door aparte commissies uit onze leden. Zie de
website voor meer details.

Verder:















In het najaar wordt, 2 maanden lang van half nov. tot half jan., feestverlichting
aangebracht in de belangrijkste straten van Made, zijnde Marktstraat,
Raadhuisplein, Nieuwstraat, Den Deel. Uw bijdrage – als uw zaak zich in de
betreffende straten bevindt - wordt gebruikt voor opslag, onderhoud, montage en
demontage van de armaturen van deze verlichting.
In dezelfde periode kan ook een geluidsinstallatie met achtergrondmuziek
aangelegd zijn om de juiste sfeer rond deze feestdagen aan te brengen.
Intermediair bij de werkzaamheden die door gemeente worden verzorgd voor de
diverse buiten-evenementen die wij organiseren.
Nieuws en andere interessante informatie wordt via de website “voor leden” snel
beschikbaar gesteld. Elk lid kan een eigen webpagina laten aanmaken met
belangrijke informatie over de zaak en zijn connecties. Zie hiervoor de informatie
over de « website » in bijgaand document.
Wij houden tenminste 1 maal per jaar een ledenvergadering, waarbij we
altijd proberen naast deze vergadering aan een voor iedereen interessant
onderwerp aandacht te geven. Denk aan “winkeldiefstal preventie” en de
ontwikkelingen rondom de “centrumvisie” van de gemeente. Bovendien
is dit ook een gelegenheid om elkaar en elkaars activiteiten beter te leren
kennen.
Diverse vormen van publiciteit omlijsten de activiteiten. Vooral in ’t
Carillon, maar ook in andere regionale bladen. Ook via de Gemeente
worden onze activiteiten aangekondigd.
Bij gezamenlijke publicaties rondom een evenement in ’t Carillon
gelden vaak gereduceerde tarieven voor uw advertenties.
Regelmatig vindt communicatie plaats via email vanuit
info@bruisendmade.nl. Dit kan informatie zijn vanuit “Bruisend Made”
of de gemeente, BND, Kamer van Koophandel, Politie, etc.
Er verschijnt regelmatig een Nieuwsbrief met belangrijke of interessant
nieuws.
U wordt automatisch contributie-vrij lid van BND (Bedrijven Netwerk
Drimmelen). Bruisend Made betaalt een contributie hiervoor.
We organiseren (buiten de aankomst om) ook een rondgang van
Sinterklaas op een zaterdag in november met een Meet & Greet voor
de kleintjes bij een van onze horeca-leden.
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Wat levert het u op. Wat kost het.
Alle bedragen hierna zijn excl. BTW.











Het lidmaatschap kost per jaar voor de 1e zaak € 240,= en voor de 2e en
volgende zaak € 75,= per jaar. Ook voor zgn. shop-in-shop constructies.
De leden uit de straten met najaars-feestverlichting betalen
hiervoor € 75,= per zaak extra.
De penningmeester geeft de voorkeur aan een IBAN-incasso
machtiging die u daarvoor ondertekent.
De deelname Outlet kost € 17,50 per strekkende meter. Dit kan
weleens veranderen om e.e.a. “kostendekkend” te houden. De
outlet is meestal in de zalen van ’t Trefpunt.
De deelname met 1 kraam aan de Buitenmarkt en Kerstmarkt is
voor leden gratis.
De aanmaak van een standaard webpagina bedraagt eenmalig € 50,= per
zaak. Kijk op www.bruisendmade.nl bij een zaak hoe uw webpagina er uit kan
gaan zien. Als u zich hiervoor aanmeld volgt hierover nog uitgebreide
informatie.
Het stempeltje voor de stempelactie kost € 8,00 incl. Een los
stempelkussen € 2,50 incl. Deelname aan de stempelactie kost u 5
kadobonnen van € 25,= per zaak. (er zijn 5 trekkingen).
Het drukken van de kaarten voor de stempelactie en de publicatie
van de trekkingen met vermelding van de deelnemers alsmede de
ongeveer € 450,= hoofdprijs is voor rekening van de vereniging.
Wij hebben Bruisend Made-cadeaubonnen laten maken om
daarmee ook aan klantenbinding binnen de vereniging te kunnen
doen. Zie voor de verkooppunten en actievoorwaarden onze
website.

Het totale jaarbedrag aan contributie + najaarsverlichting wordt gedeclareerd
in 2 gelijke delen in de maanden april en oktober. De inning gebeurt bij
voorkeur via een afgegeven incasso-machtiging.

Uw ideeen en wensen.
Naast alle al genoemde activiteiten is het natuurlijk belangrijk dat ook uw
ideëen en wensen misschien met een gezamenlijke aanpak gestalte kunnen
krijgen. Meld ze schriftelijk bij ons aan.
Dit document en een inschrijfformulier vindt u ook op www.Bruisendmade.nl
onder de tab “Voor de leden”
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