Uitnodiging MKB-event verkiezingen
Kom op vrijdag 11 maart 2022 luisteren waarom de politieke partijen BBB en BVNL
ondernemers oproepen om vooral op lokale partijen te stemmen. Beide partijen stellen zich aan
u voor tijdens het event. Ze vertegenwoordigen BBB en BVNL op provinciaal niveau.
Op 14,15 en 16 maart kiest u een nieuwe gemeenteraad in Apeldoorn. De gemeenteraad heeft een
belangrijke positie in de besluitvorming rondom zaken die plaatselijke ondernemers direct raken.
Met een historisch dieptepunt in het vertrouwen in de oude politiek in Den Haag, slaat Apeldoorn op 16
maart een nieuwe weg in. Een weg van minder Den Haag in Apeldoorn. Een weg van meer vrijheid van
ondernemen en met een partij waarmee MKB-ers échte verandering gaan maken.
Dat vraagt vooral om een partij die met gezond verstand en een groot ondernemershart de knelpunten
die er zijn gaan aanpakken en oplossen.
GB Apeldoorn heeft maar liefst zeven ondernemers op haar lijst staan, waarvan er vijf zelf MKB-er zijn
en allemaal woonachtig in Apeldoorn. Ervaringsdeskundigen die aan een half woord genoeg hebben
om te begrijpen wat het probleem is en hoe het snel kan worden aangepakt.
Bekijk deze vier video’s van ondernemers op onze lijst.
Erik Witte | Inge Hagemans | Ronald Kort | Danielle Voormeeren

Uitnodiging

Op vrijdag 11 maart 2022 organiseert GB Apeldoorn in restaurant de Boschvijver een boeiend event ter
ere van de aankomende verkiezingen.
Lijsttrekker Antoon Huigens vertelt u hoe GB Apeldoorn ondernemers de komende vier jaar gaat
ondersteunen. Onze bestuursvoorzitter Michiel van Asselt toetst aan de hand van een aantal stellingen
met u of we onze doelen scherp genoeg hebben geformuleerd en hoort graag van u waar we ons als
eerste op moeten concentreren.
Provinciale vertegenwoordigers van BBB en BVNL vertellen u wat de relatie is tussen provincies en
gemeentes en waarom stemmen op een plaatselijke partij zo belangrijk is.

Het programma
Inloop:

12:30 tot 13.00

Presentatie GB Programma Bedrijven
door lijsttrekker Antoon Huigens:

13:00 tot 13:30

Toetsen van stellingen door Michiel van Asselt
bestuursvoorzitter van GB Apeldoorn:

13:30 tot 14:00

Koffie/Thee:

14:00 tot 14:20

Ron van Essen van BBB:

14:20 tot 14:55

Arjan de Kok van BVNL:

14:55 tot 15:30

Afsluitend woord en netwerkborrel:

15:30 tot 16:00

Aanmelding
Wilt u aanwezig zijn op ons Verkiezingsevent? Stuur dan s.v.p. een email naar
michielvanasselt@gmail.com met uw gegevens en dan reserveren we direct een plek voor u.
Aanmelden kan uiterlijk t/m 10 maart 2022 om 12:00.
En Michiel kunt u ook alvast leren kennen via deze video-introductie.
Tot vrijdag 11 maart!
GB Apeldoorn
Jouw dorp. Jouw stad. Jouw zaak.

www.kiesmetlef.nl

