
Beste ondernemer,

In 2020 hebben wij als Ondernemers Vereniging Maasdriel het retailplatform BeleefKerkdriel gelanceerd. 
Met dit platform bundelen we de krachten van vanuit retail, horeca & recreatie om als collectief naar buiten 
te treden richting de consument. De doelstelling die wij hiermee hebben is om de lokale consument hier 
zo lang mogelijk te laten vertoeven. De consumenten die wij benaderen zijn lokale inwoners, recreanten 
en gasten van de verblijven in en rondom onze kern. Twee keer per jaar is er een actie waardoor mensen 
kans maken op prijzen en er zijn verschillende mooie initiatieven vanuit het platform die u voordelen biedt! 
Van lunchroom tot restaurant, van kleding tot schoenen, van het huren van een sloep huren tot suppen en 
van verzekeringen tot makelaars. Is de consument uw potentiële klant? Dan zien we je graag op 
BeleefKerkdriel vertegenwoordigd! 

Eén totaaloverzicht met alle lokale bedrijven, producten en diensten. Allemaal
gemakkelijk te vinden onder één dak. 

Er zit geen verdienmodel aan het platform, het is geïnitieerd door Ondernemers Vereniging Maasdriel willen 
zorgen voor exposure! Zoals gezegd: vóór ondernemers, dóór ondernemers! Echter, om het platform 
bruisend te houden vragen we een kleine bijdrage.

 Alle ondernemers hebben een BeleefKerkdriel promobord gekregen voor op de deur / etalage en  
 een vlag! 

 Promotie middels film ondernemers met meer dan 26.000 videoweergaven

 We hebben BeleefKerkdriel vlaggen gehangen tijdens de najaarsactie van vorig jaar.

 Plaatsen Narrowcasting schermen in het Winkelcentrum en de Kreek.

 BeleefKerkdriel EK actie (meer dan 1800 ingeleverde bonnen + 1000 unieke email adressen). 1500  
 euro aan prijzengeld verdeeld onder deelnemers

 Lancering BeleefKerkdriel cadeaubon die in te leveren is bij BeleefKerkdriel deelnemers. 

 Hier zijn voor ondernemers verder geen kosten aan verbonden in tegenstelling tot VVV bonnen of  
 andere varianten. De cadeaubon is te verkrijgen in 5, 10, 20 en 50 euro.

 We hebben mooie foto’s laten maken van alle deelnemers om meer eenheid te creëren op het
 platform.

Wat gaan we nog doen?

 Promotie BeleefKerkdriel cadeaubon in de november/december maanden

 Flyer voor in de welkomstpakketten bij het Europarcs resort en de Jachthaven met op de achter 
 kant een kaartje met een overzicht van deelnemers van BeleefKerkdriel

 Najaarsactie in december

 Nóg meer emailadressen verzamelen van lokaal winkelend publiek

 Mailings naar verzamelde emailadressen

 Nóg meer prijzen weggeven!

Wat hebben we bereikt in de afgelopen periode

In de periode vanaf eind vorig jaar tot nu hebben we de volgende zaken bereikt:



Wat kost het om lid te zijn van BeleefKerkdriel?

De aankomende maand willen we iedere potentiële deelnemer
benaderd hebben en vanaf de start is de eerste drie maanden
gratis! 

Om het platform bruisend te houden vragen we een kleine bijdrage, 
we houden de social media kanalen up-to-date en gaan adverteren 
om de consument te bereiken. Dat kan natuurlijk niet gratis.

Pakket 1
Voor een klein bedrag van 15 euro per maand heb je een basis profiel.

Pakket 2
Doe je 2 keer per jaar mee met de lokale acties (voorheen Alwima) 
dan betaal je 10 euro extra. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk 
deelnemers ook meedoen met de acties!

Pakket 3
Wil je een plek op BeleefKerkdriel, doe je mee met de acties én wordt je lid van de OVM? Dan betaal je 40 
euro per maand. Het lidmaatschap van Ondernemers Vereniging Maasdriel bedraagt namelijk 15 euro per 
maand.
Meer info waarom je lid moet worden van de OVM vindt je op de volgende pagina.

Pakket 4
Lever je diensten, doe je niet mee met de acties? Dan kan je kiezen voor een basis profiel en een 
lidmaatschap van de OVM. Je betaalt dan 30 euro per maand (2x15 euro). 

Bekijk een gespecificeerd overzicht van alle pakketten bijgevoerde sheet.

Waarom zou ik lid worden van Beleef Kerkdriel?

 We treden als ondernemerscollectie naar buiten richting de consument, samen sta je sterk!

 Je krijgt een profiel op BeleefKerkdriel met een mooie foto impressie en/of film (optioneel) 

 Je acties of aanbiedingen lokaal gepromoot op beleefkerkdriel.nl

 Je doet mee aan de BeleefKerkdriel voor- en najaarsactie

 De consument kan de BeleefKerkdriel cadeaubon bij je inleveren

 Je krijgt een uniek BeleefKerkdriel deelnemersbordje voor op je deur of etalage

 Je krijgt een BeleefKerkdriel vlag welke we uithangen op gezette momenten (actieweek)

 Je kan gebruik maken van een webshop

 BeleefKerkdriel faciliteert welkomstpakketjes voor bezoekers van het resort

 Je bedrijf wordt gepresenteerd op de BeleefKerkdriel narrowcasting schermen

 Samen adverteren op social media en Google Adwords

 We delen en adverteren de laatste updates op BeleefKerkdriel social media accounts

 Jaarlijks een aantal BeleefKerkdriel nieuwsbrief naar meer dan 2500 adressen

Doe je mee? We doen dit samen! Schrijf jezelf in op www.beleefkerkdriel.nl/ikdoemee/.



Je wordt toch ook lid van Ondernemers Vereniging Maasdriel?

Velen van jullie zijn al lid van onze mooie vereniging maar helaas nog niet iedereen. En daar willen we 
wat aan doen! Zoals gezegd, dit is meer dan ooit een tijd om als collectief naar buiten te treden en 
samen te werken. We hebben elkaar nodig om Kerkdriel bruisend te houden, maar zeer zeker ook om 
samen te ondernemen en gebruik te maken van ons gezamenlijke netwerk.

Wij zetten ons als Ondernemers Vereniging Maasdriel in voor jou als ondernemer en hopen natuurlijk dat 
dit door zoveel mogelijk ondernemers gewaardeerd wordt. Ondernemers Vereniging Maasdriel (OVM) is 
opgericht in 1998 en heeft sindsdien zeer diverse leden, van winkeliers tot producenten en dienstverleners. 
Momenteel heeft OVM circa 150 leden, waarbij het bestuur er naar streeft om dit aantal te laten groeien. 
Eind afgelopen jaar hebben we ons lidmaatschap aangepast en betaal je dus voornamelijk voor de 
activiteiten welke je bijwoont.

Waarom zou ik lid worden Ondernemers Vereniging Maasdriel?

 Je bent ondernemer in Kerkdriel (of omstreken) en wil op de hoogte zijn van de laatste 

 ontwikkelingen op ondernemersvlak of lokale ontwikkelingen

 We organiseren jaarlijks een aantal informatieve, interessante en gezellige activiteiten waar we 

 elkaar als collega ondernemers kunnen ontmoeten in een ongedwongen sfeer

 We organiseren kennissessies waar je de laatste informatie betreft dat thema tot je kan nemen

 Binnenkort komt er een heuse ‘OVM app’ waarin we je snel op de hoogte kunnen stellen van de 

 laatste updates, maar waar je voornamelijk ook je collega ondernemers snel kunt vinden

 OVM is contactpersoon van de gemeente en de lokale politiek en hebben meerdere keren per jaar   

 meetings om te horen & vertellen wat er lokaal speelt. Indien er zaken spelen zetten wij die    

 op de agenda 

 OVM is lid van de klankbordgroep voor de herinrichting van het centrum van Kerkdriel en we zetten  

 ons in voor een zo gunstig mogelijke variant

 Jaarlijks versieren we Kerkdriel met Kerstverlichting om sfeer te creëren voor het lokale winkelende  

 publiek 

 Middels BeleefKerkdriel stimuleren we inwoners, dagjesmensen, recreanten en mensen die hier op   

 vakantie zijn lokaal te winkelen

 Laat je bedrijf zien aan collega ondernemers in de regio

 Voor maar 15 euro per maand ben je al lid!

We zien je inschrijving graag tegemoet!

Vriendelijke groet,

Ad van Gessel
Voorzitter Ondernemers Vereniging Maasdriel


