Eeklo, 2014-01-28
Betreft.:

lidgeld 2014 “OKEE”

Geacht lid,
Geacht kandidaat lid,

De geslaagde en druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van onze ondernemerskring is zonet
achter de rug.
Enkele “OKEE” organisaties en activiteiten zijn in volle voorbereiding.
Kortom,
•
•
•
•
•

2014 wordt terug een jaar met enkele “OKEE” activiteiten.
We zorgen er opnieuw voor dat de “ondernemers” stem gehoord wordt bij diverse
adviesraden , het stadsbestuur, economische raad, ringplatform, …
Via OKEE worden de locale ondernemers verenigd!
Als OKEE lid krijgt u een mooie vermelding van uw onderneming op onze website.
Via de “OKEE” website maakt u deel uit van een netwerk locale ondernemers die op
regelmatige basis met elkaar communiceren

trouwe leden
Trouwe leden hernieuwen het lidmaatschap 2014 door 125 € over te maken op rekening
BE 65 4429 6617 5196 (bic: KRED BE BB) van “OKEE” pa. Ringlaan 9 B-9900 Eeklo en dit
voor 10/02/2014. met vermelding firmanaam + lidgeld 2014.
Na betaling maken wij u een kostennota over.
Mogen wij ook vragen uw bedrijfsgegevens te controleren op onze site :
u zaken aangevuld of gewijzigd willen zien, stuur ons een
uw aanvullingen of wijzigingen.

www.okee-eeklo.be/leden/ Mocht
mailtje (info@okee-eeklo.be), met

Wij kunnen onze communicatie ook naar meerdere mensen sturen in uw onderneming!
Mail ons hiervoor de namen en e-mailadressen van die personen door. Wij vullen onze
bestanden aan (deze namen en e-mailadressen verschijnen niet op de site).

OKEE! Pa. Martine De Tollenaere Ringlaan 9

B-9900 Eeklo T: 09.377 29 49 F: 09.378 07 55 martine@detollenaere.be

Kandidaat leden / nieuwe leden
Kandidaat- of nieuwe leden kunnen lid worden via de link :
http://www.okee-eeklo.be/lid-aanvraag/

Op onze website www.okee-eeklo.be vindt u heel wat info over onze werking.
Uiteraard kunnen jullie ook contact opnemen met met de mensen van het bestuur die u met
veel plezier uitvoerige info zullen geven over onze organisatie en werking.
Na ontvangst van uw lidgeld wordt u uiteraard een kostennota toegestuurd.
Mogen wij rekenen op uw lidmaatschap?

Het okee bestuur.

Annelies

-

Dries

-

Inge

-

Martine

-

Peggy

-

Tony

-

Yves

Opmerking : Verschillende ondernemers betaalden reeds hun lidgeld 2014 !!
Hiervoor oprechte dank. Jullie moeten niks meer ondernemen.
Dit werd reeds geregistreerd. Een kostennota zult u eveneens nog
Ontvangen.
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