
BELEIDS- EN ACTIVITEITENPLAN  ZKV 2021
Het afgelopen jaar was in vele opzichten een turbulent, moeilijk en onzeker jaar. De
Zakenkring Valencia kijkt met een positieve blik naar de toekomst.

Als ondernemers in Valencia willen we maar 1 ding en dat is vooruit. Dat kan als we
er met z'n allen voor gaan en elkaar helpen waar dat nodig is.

Het doel van de vereniging is het bevorderen en ondersteunen van de ontwikkeling
van economische, culturele en sociale activiteiten in Valencia. Door goede
communicatie kunnen we elkaar beter leren kennen, elkaar ondersteunen en leren
we van elkaar. De Zakenkring is er om in verbinding te blijven.

Hieronder vind je onze doelen voor 2021, de uit te voeren bestuurlijke acties en het
activiteitenplan voor het komende jaar.

1. Doelen 2021

Om de statutaire doelstelling van de ZKV optimaal te bereiken stellen we ons in
2021 de volgende werkdoelen:

a. Behouden van het huidige aantal leden

b. 10% Van de kosten van de vereniging te dekken door (extra) support van
leden en/of externe relaties

c. Het organiseren van minimaal één activiteit per maand van economische,
sociale of culturele aard

2. Uit te voeren bestuurlijke acties

Om het aantal leden te behouden gebruiken we de volgende werkwijze:

- Ieder lid heeft een bestuurslid als contactpersoon. De contactfrequentie is
minimaal 2 keer per jaar. Hiermee worden de wensen en ideeën van de
leden beter gehoord. Bijkomend doel is de huidige leden beter te behouden.

- We willen zoveel mogelijk leden betrekken bij het uitwerken en uitvoeren
van het maandelijkse programma. Ieder bestuurslid krijgt jaarlijks



gemiddeld 2 activiteiten toegewezen. Per activiteit kunnen 1 of 2 leden
worden gezocht om mee te werken.

- We zullen waar mogelijk samenwerken met de Business club Costa Blanca,
Madrid en de Kring in Barcelona.

- We gaan onze online-aanwezigheid verbeteren via de bekende kanalen; de
eigen website,  Facebook, Linkedin etc.

- Leden die opzeggen, zullen actief worden benaderd en gevraagd naar hun
motief.

- We onderzoeken de mogelijkheden om ons ook op jongere ondernemers te
richten (< 35 jaar) en op leden van de organisatie VrouwenZaken in Spanje.

- Lanceren van de nieuwe website www.zakenkringvalencia.com
- Versturen van een driemaandelijkse nieuwsbrief waarin, onder andere, een

lid wordt geïnterviewd.

Overige voornemens:

- We blijven in 2021 ons netwerk verder verstevigen c.q. uitbreiden door het
jaarlijks organiseren van minimaal één ontmoeting met lokale Spaanse of
buitenlandse ondernemers.

- Om ons financiële doel te halen, zullen we minimaal 2 (nieuwe) sponsoren
moeten vinden.

3. Activiteiten voor de leden in 2021

Onze economische/business, culturele en sociale doelstellingen vormen de kapstok
voor de aard van de te plannen activiteiten. Kleine commissies zorgen voor de
uitwerking en organisatie.

Doordat we nu nog niet weten hoe dit jaar zal verlopen m.b.t. de ontwikkelingen
rondom COVID19 en het vaccin, kunnen er gedurende het jaar wellicht wijzigingen
ontstaan in de programmering. De eerste maanden van 2021 zullen alle activiteiten
online plaatsvinden. Zodra de restricties en maatregelen worden versoepeld, zullen
andere activiteiten, zoals de maandelijkse borrels, weer door kunnen gaan.

ACTIVITEIT DOELSTELLING TOELICHTING
1. 27 januari:

Jaarvergadering - online

Algemeen Is nog onderdeel van
jaarprogramma 2020

2. Februari:

Online sessie met
interessante spreker

Business De spreker wordt zsm bekend
gemaakt

3. Maart:

Netwerk carrousel - online
speeddating

Business
Het doel van deze carrousel is om
elkaar (nog) beter te leren kennen.

http://www.zakenkringvalencia.com


4. April:

Communicatie spel

Sociaal en
Business

Het spel wordt online gespeeld
waarbij de deelnemers in kleine
groepjes bij elkaar komen

5. April:

Koningsdag

Sociaal
Cultureel

onder voorbehoud

6. Mei:

Workshop

Business Leden voor leden

7. Juni:

Informatiebijeenkomst
over procedures waar
Nederlanders in het
buitenland mee te maken
krijgen

Sociaal B.v. verkrijgen en verlengen van
paspoorten voor Nederlanders en
hun kinderen in het buitenland;
studerende kinderen in Nederland;
erfrecht.
Presentatie o.a. Nederlandse
consul Valencia, Eric, Bart Vrolijk
en ervaringsdeskundigen

8. Juni:

Summer Dinner

Sociaal
Cultureel

Zomerreces

9. September:

Bedrijfspresentatie

Business Op bezoek bij een ondernemer in
Valencia

10. Oktober:

Spel- en sport c.q.
excursie in de regio

Sociaal

11. November

Buiten activiteit met als
thema: milieu  en
duurzaamheid

Sociaal
Business

Het planten van een boom in de
natuur, Sven Kallen van Life Terra
/ winnaar ondernemersprijs 2020

12. November:

Ontmoeting met een
andere Business Club(s) in
Valencia

Business
Sociaal

● Daches, https://daches.org/
● Fransen

13. December:

Sinterklaasfeest

Sociaal
Cultureel

14. Januari 2022: Algemeen Slotbijeenkomst van
Jaarprogramma 2021



Jaarvergadering

15. 1x per maand

Maandelijkse borrel

Sociaal Zodra dit weer kan en mag.
Enkele maandelijkse borrels
kunnen worden gebruikt om een
actueel/interessant onderwerp te
presenteren

Toelichting:

- We gaan workshops en de maandelijkse netwerkborrel qua programmering
meer aan elkaar koppelen.

- Interessante programma´s of activiteiten kunnen altijd onverwachts aan het
programma worden toegevoegd.


