Ondernemersvereniging “Bij Ons In Almen”.
Omdat in 1984 de Ondernemers Vereniging Gemeente Gorssel werd opgeheven,
ontstond bij enkele Almense ondernemers het idee een eigen vereniging op te
richten. Zo werd er op 11 maart 1985 een oprichtingsvergadering belegd, waarvoor
alle Almense ondernemers werden uitgenodigd. Een naam voor de nieuwe
vereniging was snel bedacht, immers het NCRV radioprogramma “Bij ons in….”
had onlangs een uitzending verzorgd vanuit Almen. Met het akkoord van de
22 aanwezige leden was de ondernemersvereniging “Bij ons in Almen “ een
feit. Het doel van de vereniging was (en is nog steeds!) het behartigen van de
stoffelijke en geestelijke waarden en de belangen van de ledenondernemers in
nauwe samenhang met de bevolking. Tevens zal de vereniging trachten het
welzijn van ons dorp, in al zijn facetten voor jong en oud te bewaren en verstevigen.
Na de oprichting steeg het ledenaantal door naar 42. Dankzij intensieve ledenwerfcampagnes bleef het ledenaantal door de jaren heen op peil, ondanks
dat er vele bedrijven de deuren sloten.
Hoewel de ondernemersvereniging veel werk verzet heeft, wordt dit niet altijd
door de bevolking gezien. Bekender zijn de aktiviteiten van de aktiviteitencommissie, die sinds kort naar buiten treedt onder de naam “Almen Natuurlijk Aktief”.
De Sinterklaasintocht, de herfsttintentocht, de braderie, de ouderenmiddag en een
fotowedstrijd op Koninginnedag worden ieder jaar met succes georganiseerd.
Wat bij sommige ondernemers wel eens knaagt is dat bij sponsoring iedereen de
ondernemers weet te vinden, maar als het om werk of levering gaat men graag
verder kijkt. Toch zie je gelukkig ook geregeld dat het anders kan.
Wat de ondernemersvereniging op het moment het meest bezighoudt is de
leefbaarheid in Almen. Waren we ruim een jaar geleden nog somber over de
toekomst van het dorp, ziet het er op dit moment heel anders uit. We hopen
natuurlijk dat de plannen van Pladdet doorgaan en de komst van de mosterdmaker
en slijterij en verdere op dit moment nog vage ontwikkelingen aan de Dorpsstraat
maken het beeld voor de toekomst een stuk positiever. Plus dat de bouwkavels aan
de Gravenweg eindelijk zijn vrijgegeven en er dus weer potentiële klanten voor de
ondernemers bijkomen.
Of je wilt of niet, het toerisme zal in de toekomst nog meer een belangrijke rol
spelen in Almen. Kijk in het weekend alleen al hoeveel mensen er door het dorp
fietsen of lopen. Voor menig ondernemer een kans om op in te spelen.
Toch zal de ondernemersvereniging zich vooral blijven inzetten voor de Almense
ondernemers en bevolking, want daar zijn we uiteindelijk voor.
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