Wie zijn wij?
Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout is opgericht op 1 juni 1974 en heeft o.a.
tot doel om door middel van onderlinge samenwerking een krachtige
ondernemers-eenheid te vormen en zodoende de leefbaarheid in het ‘dorp’
Mierlo-Hout op een positieve manier mede vorm te geven.
Dit heeft zich in de loop der jaren o.a. vertaald in de realisatie van het prachtige
centrum van Mierlo-Hout, alsmede in gerichte acties, zoals o.a.:
 Een grootst opgezette consumentenbeurs, in de Geseldonk en Sporthal
Polaris
 Sinterklaasfeest
 Sfeerverlichting tijdens de winterse feestdagen in de
Hoofdstraat/Mierloseweg en mooie hanging-baskets in de
zomermaanden
 Netwerkavonden
 Jaarlijkse ledenvergadering met gastsprekers
 Bedrijvenbezoeken
 OVMH-website
Kortom, een gezonde vereniging, met ruimte voor uw eigen mening, inbreng en
activiteit. Een vereniging voor de moderne ondernemer die actief bezig is met
zijn of haar zaak.
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Consumentenbeurs
De consumentenbeurs is een gezellige, levendige beurs waar u als ondernemer
uw nieuwe en bestaande klanten kunt ontmoeten. U kunt ze kennis laten
maken met uw (nieuwe) producten of diensten. Op de consumentenbeurs mag
u uiteraard ook spullen verkopen, maar let op: “de beurs is geen markt”; het is
uiteindelijk de bedoeling dat de bezoeker als klant naar uw bedrijf of winkel
komt. Maar in de ongedwongen sfeer van deze gezellige beurs, kunt u uw klant
hier wel goed informeren over uw product of dienst. Denk bijvoorbeeld aan
een proeverij, een demonstratie of aan het geven van een mini-seminar. Op die
manier creëert u unieke contactmomenten welke de klantenbinding en de
gunfactor voor u zeker zullen vergroten. De beurs zal op die manier ook een
gezellige belevenis worden voor elke bezoeker!

Like ons op
https://www.facebook.com/ovmh.beurs/

Nieuwsgierig geworden? Kijk op http://consumentenbeurs.ovmh.nl
Interesse in een stand? Vraag het complete informatiepakket aan via info via:
beurs@ovmh.nl
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Houtsnippers Spaaractie
Door middel van een op naam verstrekte elektronische spaarpas, kan de
consument voor elke euro die men besteedt bij de aangesloten
ondernemingen, 1 elektronisch spaarpunt ontvangen. 1000 spaarpunten geven
recht op o.a. een waardebon van 5 euro, die men dan weer kan besteden bij de
deelnemende ondernemers. Inmiddels zijn er bijna 7000 spaarders
geregistreerd, sinds de start begin november 2005. Voor u, als
consumentgerichte onderneming dé kans om extra klanten te trekken. Want
het blijkt dat er zeer enthousiast gespaard wordt! Immers, men kan GRATIS
sparen voor GRATIS voordeel. Een speciale commissie zorgt daarnaast voor
extra acties, o.a. een Houtsnippers loterij op het einde van het jaar en
constante aandacht voor het spaarsysteem. Voor informatie en aanmelding
neemt u contact op met: Jan Willem Mulkens, tel. 0492 – 53 82 04, Pastoor
Elsenstraat 28, Helmond of kijk op www.houtsnippers.eu.
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Kadobon
Omdat we niet weten wat we moeten geven met een
jubileum, een verjaardag enz. stoppen we vaak wat
geld in een envelop of geven we een kadobon. Met
deze ‘enveloppen’ kunnen mensen dan overal gaan
shoppen, zowel in als buiten ’t Hout. Maar natuurlijk
hebben we het liefst dat mensen hun zaakjes in MierloHout aanschaffen! Daarom de OVMH-kadobon!
Het is fijn als we business voor elkaar kunnen
genereren, daar zijn we als ondernemersvereniging
immers voor.
Vandaar dat de OMVH-kadobon in het leven is geroepen; als gever ben je nog
steeds net zo gul en geef je gewoon een bon ter waarde van het bedrag dat je
voorheen ook gedaan zou hebben. Alleen is de ontvanger ‘verplicht’ de bon bij
de ondernemers van Mierlo-Hout (alleen OVMH-leden) te verzilveren. Op die
manier houden we geld bij onze Houtse ondernemers. En let op: de bon kan
ingeleverd worden bij winkeliers, maar ook bij alle overige ondernemers welke
lid zijn van de OVMH. Kijk op www.ovmh.nl/ondernemers voor een actuele
ledenlijst.
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Activiteiten

Elk jaar organiseert de OVMH een aantal activiteiten. Deze activiteiten zijn
meestal kosteloos (behalve gebruik consumpties).
Ruim voor aanvang van elke activiteit ontvangt u hiervoor uitnodiging. Het doet
ons een groot plezier als u zoveel mogelijk, evt. samen met uw partner, deze
activiteiten bezoekt, maar bent u verhinderd, laat het ons dan ook even weten!
De meest up-to-date agenda kunt u vinden op de website:
www.ovmh.nl/agenda
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Lid worden?
Wordt lid van Ondernemersvereniging Mierlo-Hout, samen krachtig!
Is uw onderneming gevestigd in of sterk gerelateerd aan Mierlo-Hout of
Brandevoort, of bent u zelf woonachtig in dat gebied? Wordt dan lid van de
OVMH.
 Veel actieve leden
 Netwerkavonden
 Leden genereren business voor elkaar; houden hun ogen en oren open
en denken aan collega-ondernemers op ’t Hout.
 Mogelijkheid bedrijf te presenteren tijdens bedrijfsbezoek of
vergadering.
 Leden krijgen korting op stand huur consumentenbeurs
 Sfeerverlichting tijdens winterse maanden in centrum Mierlo-Hout
 Houtsnippers spaarsysteem voor 7000 actieve spaarders
 Sinterklaasintocht – en feest voor schoolkinderen uit Mierlo-Hout
 Belangenbehartiging bij o.a. Gemeente Helmond
 Aangesloten bij FOH (Federatie Ondernemersverenigingen
Helmond)/Wijkmanagement Helmond
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Inschrijfformulier OVMH
Wilt u lid worden? Vul dan het inschrijfformulier in en stuur dit per mail naar:
info@ovmh.nl
Het secretariaat neemt dan snel contact met u op.
Lidmaatschapsgeld 175€ excl. BTW per jaar.
Inschrijfgeld: eenmalig 50€
Bankrekening: Rabobank Helmond: NL 69 RABO 0123881587

Bedrijf: ________________________________________________
Branche: _______________________________________________
Contactpersoon:_________________________________________
Adres:_________________________________________________
Postcode/Plaats:_________________________________________
KVK-nr:_________________________________________________
Telefoonnummer:_________________________________________
Email contactpersoon:______________________________________
Website:________________________________________________
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