HOPmagazine

MAG

Voor elk goed
plan vinden
wij de weg.

Om uw groei
mogelijk te
maken.

rabobank.nl/hetnieuwefinancieren
Heeft u als ondernemer extra kapitaal nodig voor uw groeiplannen of een overname?
Benieuwd naar uw mogelijkheden bij andere financiers? Bezoek dan Rabo Meet &
Grow op 30 maart. Meld u online aan of bel voor meer informatie 023-5120512.

Want voor elk goed plan vinden wij de weg.
Een aandeel in elkaar

02

GoedeZaken
WWW.JBK.NL

AGENDA
NOVEMBER
17 november
Meerbusiness
Haarlem – IJmond
Partner bijeenkomst
‘Simplicity is the first step
of nature and the last of art’
door: Buro Haarlem en
Van Duivenboden Interieur
bij: Van Duivenboden Interieur
Ged. Oude Gracht 88-94 –
Haarlem
Aanvang: 17.30 uur

GOEDE ZAKEN
Een nieuwe pagina in Haarlems Dagblad/IJmuider Courant vol zakelijk nieuws. Een platform voor regionale
ondernemers. Dat is Goede Zaken. Na ruim een half jaar voorbereiding is de kogel door de kerk. Goede
Zaken gaat van start en komt iedere dinsdag als een aparte pagina in de krant. Een verhaal met één van de
initiatiefnemers, Julie Joustra, sales manager bij Haarlems Dagblad/IJmuider Courant.
samenwerking met Joyce Philippart
van de Kamer van Koophandel en
projectmanager Theo van Hoesel van
HDC Media. Goede Zaken wordt een
qua onderwerpen en informatie een
zeer diverse pagina.”

18 november
HOS
Spreker: Caroline Princen,
Vrouwelijk Manager van 2008
en bestuurslid ABN AMRO
Locatie:
Het Meterhuis-Waarderpolder
Aanvang: 16.30 uur
Toegang alleen voor leden
Geïnteresseerd maar geen lid?
mail dan info@hos-haarlem.nl

Bereik 87.000 lezers

19 november
De Maatschappij
Haarlem-Haarlemmermeer
Lunchbijeenkomst
Spreker: Rogier Huffnagel,
Van Ede & Partners
Locatie: Heemstede
Restaurant Groenendaal
Tijd: 12.00-14.00 uur
Kosten: e20,- ter plaatse voldoen
Aanmelden bij: nmnh.haarlem@
haarlem.rabobank.nl
24 november
IJmond Start
Starters workshop Finance
Tijd: 19.00-22.30 uur
Locatie: Velsen-Zuid
Snowplanet

Voordelig zaken
abonnement op
Haarlems Dagblad &
IJmuider Courant?
Vraag ons om de
gunstige voorwaarden.

van het nieuws. Welke weg is er
afgesloten, ontwikkelingen in een
industriegebied, maar natuurlijk ook
nieuws dat direct betrekking heeft op
het bedrijfsleven. Voor dat typische
business to business nieuws was
een platform in de krant nodig. We
hebben daarvoor op mijn initiatief
een nieuw concept ontwikkeld in

30 november
Stichting Business to Business
Maandborrel
Locatie: Heemstede
De 1e Aanleg, Raadhuisstr.
Voor meer info:
www.btbregio.nl
DECEMBER

8 december
BV Haarlem
Talkshow voor en door
ondernemers
in de Philharmonie Haarlem
Aanvang 16.30 uur tot 18.00 uur
8 december
Haarlemmermeerborrel
Netwerkbijeenkomst
Workshops, trailers, presentaties
business- en netwerkclubs
tijd: 16.30-23.00 uur
Locatie: Hoofddorp
Claus Event Center

COLOFON
Goede Zaken
Commerciële uitgave van
Haarlems Dagblad en
IJmuider Courant
In samenwerking
met: Partner
Rabobank

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg
Marcel Hoenderdos
Voor tips, agendapunten en
informatie
Tilly ’s Gravendijk
Tel 088-824 1274
goedezaken@hdcmedia.nl

Samenwerken betekent dat we er altijd
voor elkaar zijn. Samen met u proberen wij problemen tijdig te signaleren
en daar passend over te adviseren.
Wij kijken naar de lange termijn relatie. Als geen ander weten wij dat voor
elke ondernemer geldt dat er een tijd
is om te zaaien en te oogsten. En dat
een oogst wel eens kan mislukken.
We zoeken altijd naar een oplossing,
ook als het tegenzit. We gaan dus voor
een duurzame relatie, wat past bij ons
coöperatieve gedachtegoed: we zijn

oprecht betrokken bij onze klanten.
Klantenbelang en lange termijndenken
zitten in de genen van de Rabobank.
Wij steunen u zoveel mogelijk door
continu alert te zijn en proactief mee
te denken. We kennen de lokale ondernemers en het ondernemingsklimaat, juist doordat we zo lokaal georganiseerd zijn. Bovendien hebben
wij waardevolle branche-informatie
waar u als klant uw voordeel mee kunt
doen. Wat zijn de verwachtingen voor
uw branche, hoe presteert u ten opzichte van uw concurrentie en waar
liggen voor u de kansen?
Wij helpen u vooruit met onze kennis,
zodat u uw handen vrijhoudt voor wat
u het beste doet: ondernemen. Dat is
ons idee.
Voor meer informatie:
www.rabobank.nl

GOED GETIPT
Prijswinnaar bekend
B2B dagen Haarlemmermeer
14 en 15 oktober 2009
stand van Haarlems Dagblad/
IJmuider Courant
Uit de tombola visitekaartjes
is een prijswinnaar getrokken.
De halve pagina publiciteit in
Haarlems Dagblad is gewonnen
door:
Van Arkel Investment
Coaching uit Nieuw-Vennep.
Vrouw in bedrijf Regio Haarlem
bestaat op 27 november 10 jaar!
Dit heugelijk feit gaat zeker
gevierd worden.
Kijk op www.vrouwinbedrijf.nl hoe
u als vrouwelijke Ondernemer mee
kunt vieren.
Bedrijventerrein
De Waarderpolder
onlangs uitgeroepen tot het beste
bedrijventerrein van Nederland!
Begin oktober dit jaar
verscheen er van dit Haarlemse
bedrijventerrein tevens het eerste
boek ooit over een bedrijventerrein
geschreven in Nederland. Het
boek De Waarderpolder bevat
prachtig beeldmateriaal. Het
verleden (vanaf 1240), het heden
en de toekomst wordt mooi
omschreven.
Het boek is te bestellen via de
site: www.waarderpolder.nu of bij
H. de Vries Boeken in HaarlemCentrum.
GOED GETIPT!
mail naar
goedezaken@hdcmedia.nl

Voor informatie kan er gebeld
worden met Tilly ’s Gravendijk
088-8241274.

26 november
Meerbusiness
Haarlemmermeer&Schiphol
Juridisch mini seminar voor
accountants en financiële
dienstverlening
Door:
Winters & De Vries Advocaten
Aanvang: 16.30 uur
Julianalaan 46 – Hoofddorp
aanmeldingen via:
advocaten@winters-devries.nl

7 december
Young MKB Haarlem
Regionale Ondernemers Borrel
Locatie: Haarlem
Patronaat Café
Aanvang: 20.00 uur

Gericht communiceren
met uw B2B doelgroep.

Tilly ’s Gravendijk, Julie Joustra en Jordy Rijnshoeven
De eerste vraag ligt voor de hand.
Waarom een speciale pagina Goede
Zaken? “Uit onderzoek is gebleken
dat ruim driekwart van de regionale
ondernemers een abonnement heeft
op
Haarlems
Dagblad/IJmuider
Courant. Deze groep willen we
graag bedienen. Een ondernemer
wil graag op de hoogte blijven

Interactie
Goede Zaken zal een breed gebied
bestrijken. Van de IJmond tot en met
de Bollenstreek, van Zandvoort tot en
met de Haarlemmermeer. Een groot
gebied dus vol economische activiteiten en innoverende ontwikkelingen.
Welke inhoud hebben de artikelen?
Julie Joustra: “Het worden informatieve B2B verhalen vooral bedoeld
voor ondernemers. Daarbij hopen we
op veel interactie, dat bedrijven en
ondernemersverenigingen zelf onderwerpen aandragen, met nieuws komen. Er is ruimte voor agendapunten,
voor interessante weetjes, een carrière switch.
Bedrijven kunnen dat mailen naar
goedezaken@hdcmedia.nl. Deze pagina wordt een ontmoetingsplek voor
ondernemers, waarbij de inbreng van
het zakenleven door ons zeer op prijs
wordt gesteld.

De Rabobank heeft ideeën. Sterker
nog, de Rabobank is begonnen
met een idee. Het idee om met een
groep ondernemers samen een
bank te beginnen zonder aandeelhouders. Een coöperatie. Een
ouderwets woord, maar toch is
het actueler dan ooit. Want juist dit
idee zorgt dat u zich kunt ontplooien zoals u wilt.

Advertorial

Goede Zaken
iedere dinsdag in
Haarlems Dagblad
& IJmuider Courant

‘UW ONDERNEMING
MOET EEN STEVIG
FUNDAMENT HEBBEN’

‘Een afwisselende pagina vol zakennieuws’

GOEDE ZAKEN PLATFORM
REGIONALE ONDERNEMERS
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KWALITEIT VOOROP
BIJ TEKOM VERTALERS

Ingeborg Verduijn was vier jaar
oud toen haar ouders in 1976
Tekom Vertalers oprichtten. Nu, 33
jaar later, staat Ingeborg zelf aan
het hoofd van een van de oudste
vertaalbureaus van Nederland.
Tekom richt zich met name op
zakelijke dienstverlening en houdt
zich naast vertalen ook bezig met
het inspreken van teksten.

KUNST- EN CULTUURPRIJS
OLIFANT

DE
Fiat 8V Zagato Berlinetta uit 1953

2016?

Tekom Vertalers houdt kantoor op
een van de bedrijvenparken in Hoofddorp. De klanten zitten bij wijze van
spreken om de hoek. Gedeeltelijk is
dat ook zo, want het bedrijfsleven is
een van de doelgroepen van het vertaalbureau. Daarnaast werkt Tekom
Vertalers voor de overheid (Rijk, provincie en gemeenten), advocaten- en
notariskantoren en doet het veel werk
voor Flora Holland.

GoedeZaken

BIJZONDERE ITALIAANSE AUTO’S
MEER WETEN?
UIT
DE JAREN VIJFTIG…
Twee Haarlemse broers hebben in de Haarlemse Waarderpolder van hun hobby hun werk gemaakt.
mail dan naar
Ze restaureren klassieke Italiaanse auto’s uit de jaren 50 en 60.
Niet zomaar auto’s,goedezaken@hollandmediacombinatie.nl
maar veelal zeer bijzondere en unieke exemplaren.
Interesse in Italiaanse auto’s stamt al en verzamelaars, voordat ze in 2005
uit onze prille jeugd, vertellen AGENDA
Lennart hun eigen hal konden openen. Vrijwel
en Jurriaan Schouwenburg. “Sinds de permanent hebben ze daar zo’n tien
jaren zestig heeft onze vader zich be- te restaureren modellen staan en resmaart en taureren inmiddels ook voor Musea.
ziggehouden met het8verzamelen
Informatie
bijeenkomst
afsluiting
Liefhebbers
zullen hun vingers erbij
restaureren van en racen
met bijzondere Italiaanse auto’s.
We groeiden aflikken. De gebroers Schouwenburg
Velsertunnel
een voorbeeld van hun werkals het ware op de tussen
de meest geven
Parkmanagement
Waarderpolder
prachtige bolides, zoals Alfa Romeo wijze. “We kregen hier een oude Fiat
Tijd: 16:00 uur
Giulietta Sprint Veloce, Lancia Aurelia binnen, een 8V Zagato Otto uit 1953.
Locatie:
Waarderweg
50ceen
Haarlem
prachtige en beroemde
B24, Ferrari 340 America
Le Mans,
en Werkelijk
Aanmelden
via: auto waar er maar 8 van gemaakt zijn,
nog een aantal bijzondere
modellen.
Of we wilden of niet,info@waarderpolder.nl
vanaf die peri- die echter totaal verwaarloosd was en
ode waren dit soort auto’s ook echt die geheel moest worden gerestaureerd. Dat hebben we tot in het kleinons ding.”
16 maart
Het wekte dus geen verbazing dat de ste detail gedaan en de auto stukje
OV IJmond ledenlunch
broers jaren later voor zichzelf zou- voor stukje in de oorspronkelijke staat
terugRemkes
gebracht. We moesten daarvoor
den beginnen in, juist,Gastspreker:
het restaureren Johan
Tijd: 11.45
uur - 14.00
uur uit de hele wereld halen,
onderdelen
van Italiaanse race auto’s.
In Europa
en ook veel zelf maken. Maar uiteinen de Verenigde Staten
hebben
Locatie:
HetzeStrandhuis,
delijk
is het gelukt en heeft de auto
het vak afgekeken strandopgang
bij specialisten De
Zwaanstraat,

ook de 1e prijs gewonnen op een
beroemd concours in Italië (concours
Villa D`Este).
De broers werken voor een aantal
grote verzamelaars, voornamelijk uit
het buitenland. En werken samen met
de beste carrosserie bedrijven van
Europa. In Haarlem doen zij alle techniek en managen het gehele project
van daar uit. Mond-tot-mond reclame
zorgt ervoor dat ze het steeds drukker krijgen en dat ze bijna uit het jasje
groeien. “We zijn op zoek naar een ander pand ja, een mooie grote bedrijfshal van zo’n 500 vierkante meter.

Tekom Vertalers is een van de weinige Nederlandse bureaus met een
NEN-certificaat, het officiële Nederlandse kwaliteitskeurmerk. Ingeborg
Verduijn: “Er zijn enorm grote verschillen in kwaliteit en prijs tussen
aanbieders van vertaaldiensten. En
dat terwijl je als opdrachtgever een
groot risico kunt lopen, bijvoorbeeld
als het gaat om juridische en medische teksten. Dan kun je je geen enkele fout permitteren en moet bij wijze
van spreken elke komma op de juiste
plaats staan. Bureaus met een NENcertificaat, waarvan er nu zo’n vijftien
zijn in Nederland, hebben de kwaliteit
in huis om alle vertaalklussen op een
goede en betrouwbare manier af te
handelen.”

(Geen) eigen schuld
Strada e Corsa
Kuipersweg 7
2031 EH Haarlem
023-5420009
www.stradaecorsa.com

Wijk aan Zee.
Meer info: www.ovijmond.nl
17 maart
Vrienden van Kinheim
Bijeenkomst
Tijd: 20.00 uur
Locatie ‘boven’ de Backstop
Pim Mulier Stadion Haarlem
www.corendonKinheim.nl
21 maart
NV Haarlem
Talkshow
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: kleine zaal van de
Philharmonie
www.nv-haarlem.nl
22 maart
Haarlemse Ondernemers Sociëteit
Gastspreker: Jelle Brandt Corstius
correspondent, publicist en
NB Europe B.V.
Boekweitstraatprogrammamaker
21 - 2153 GK Nieuw-Vennep - Tel. 0252 463 200
www.nbeurope.com
info@nbeurope.com
Aanvang vanaf•16.30
uur
Locatie: Haarlemmerhout Theater
Van Oldenbarneveltlaan 17, Haarlem
Voor mee info: www.hos-haarlem.nl
22 maart
MKB inspiratie netwerk
i.s.m. Rataplan en Werkgevers
Servicepunt
Zuid-Kennemerland en IJmond.
Aanvang: 17.30 uur
Locatie: Rataplan,
Werfstraat 3-5, 2021 BP Haarlem
Meer info: www.mkb-haarlem.nl
23 maart
Ladies Evening
OVHZ
Tijd: vanaf 19.15
Locatie:
De Rustende Jager, Nieuw-Vennep
Voor meer info: www.ovhz.nl

Meer weten?
Neem dan contact op
met Joury Peters
06-51623121
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl

Goede Zaken Commerciële uitgave
van Haarlems Dagblad & IJmuider
Courant
In samenwerking met de partners
Horlings Accountants en
belastingadviseurs
Kamer van Koophandel
Köster Advocaten
Bedrijf&Samenleving
Haarlem en omstreken

ook: www.goedezaken.nu

Volg ons ook op

24 maart
HOP Finale avond
Tijd: 19.00-23.00 uur
Locatie: De Lichtfabriek,
Mincklersweg 2, Haarlem.
Alleen toegang met een geldig
ticket.
Voor info en bestellen tickets:
www.haarlemseondernemersprijs.nl

COLOFON

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Joury Peters
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
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JBK creëert
een productieve
en inspirerende
werkomgeving

Tekom Vertalers is dus zo’n kwaliteitsbureau. Daarnaast onderscheidt

Ingeborg Verduijn in de geluidsstudio

Station Oost Zuid

Vind jouw ideale
kantoor op:

www.officehotel.nl

het bureau zich op een aantal andere
punten. “We maken alleen gebruik
van native speakers, dus mensen
die de betreffende taal als moedertaal hebben”, zegt Ingeborg Verduijn.
“Dat vinden we echt een voorwaarde
om ons werk perfect te kunnen doen.
Verder selecteren onze taalgroepmanagers zelf de vertalers. Daardoor
zijn ze niet alleen betrokken bij de
opdracht maar voelen ze zich ook
verantwoordelijk voor het resultaat,
met alle voordelen van dien voor de
opdrachtgever. En bovendien kan ik
zeggen dat onze tarieven scherp zijn;
zeker als je die vergelijkt met de andere grotere bureaus.”

over veiligheid en huisregels vertalen en inspreken. Maar ook filmpjes
op websites spreken we in. Voor het
inspreken hebben we sinds begin dit
jaar een eigen geluidsstudio.”

Naast het vertalen van teksten richt
Tekom Vertalers zich op het inspreken van teksten in allerlei talen. “Dat
doen we bijvoorbeeld voor grote
bouwbedrijven, waarvoor we filmpjes

Tekom Vertalers
Jupiterstraat 118
2130 KA Hoofddorp
023-5625588
www.tekom.nl
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Inschrijving van start gegaan
Tot slot wil Ingeborg nog even haar ei
kwijt over onjuist gebruik van de Nederlandse taal. “Wij vinden het jammer
te moeten constateren dat er zoveel
fouten staan in brieven en advertenties. Het lijkt ook wel alsof dat steeds
erger wordt. Daarom hebben we een
helpdesk in het leven geroepen voor
het corrigeren van teksten. Dat kan
snel en goedkoop, en voorkomt veel
onduidelijkheid en irritatie.”

Kennemer Bedrijven
Golfcompetitie 2016

Oscar Boeder

TE HUUR
GEZOCHT:
KANTOORRUIMTE

Opp. 2500 – 3000 m² + .
aflossen. Voor schuldeisers is dat
Volgens onderzoek van het Nibud
Omgeving Haarlem,
Vrouw in Bedrijf
natuurlijk
ook interessant, bovenheeft bijna
80%origineel
van de bedrijven
éénvoor
Een
adres
uw zakenlunch!
op loopafstand station
weten
zevisdat
er De
serieus wordt
of meer werknemers
met financiële
Restaurant De Meerplaats
is een absolutedien
aanrader
als u van
houdt.
vis komt dagelijks dagvers, rechtstreeks vangewerkt
de afslag. Opaan
de menukaart
staan
het
oplossen
van
de
problemen.
Dat
raakt
ook
de
werkgeal
10
jaar
ondermeer ook traditionele gerechten zoals: paling in ’t groen, gebakken
Uw reactie naar:
Noordzeetong
of eenverzuim
stoofpotje vanschuldsituatie.
kabeljauw in mosterdsaus.
’
ver, bijvoorbeeld
door hoger
hét netwerk voor
“Onze gerechten zijn in goed gezelschap’’, de wijnkaart is in overleg met
tehuur@krpa.nl
en lagere productiviteit.
De Schul-Okhuysen samengesteld.
onze huisleverancier
vrouwelijke
Volgens
Boeder
denwasstraat ondersteunt
werkgever
De lunch wordt
geserveerd tussen
12.00-16.00
uur gaan schulden vaak
van zondag
tot en met
vrijdag met schaamte. ‘Er isondernemers
in de
samen
een
en werknemer om gezamenlijk
weer
enorm taboe rondom schulden,
toekomstperspectief te bieden.
regio Haarlem!
Trawlerkade 80, 1976 CC IJmuiden. Tel. 0255-510806.
daarnaast ligt er het vooroordeel
www.meerplaats.nl
Winnaars overall klassement 2015. Vlnr: Anton Bouman (organisatie), Eric Liefveld, Hans
datuurhet
altijdvanaf
‘eigen
is.www.vrouwinbedrijf.nl
Dat is
De Schuldenwasstraat
is een
maatOpeningstijden: zondag
t/m vrijdag
vanaf 12.00
• zaterdag
16.00schuld’
uur
Rutte (JRS), Fred Postma (organisatie),
Marc Honnef (JRS)
023-5482048
parkeermogelijkheden voor de deur!
lang niet altijd zo, denk alleen al aan
schappelijk initiatiefRuime
van gratis
Oscar
BoeDat is meteen één van de grote kwaMenigeen moet er nog niet aan denmensen die de afgelopen jaren met
der van Gerechtsdeurwaarderskanliteiten van de golfsport: een rondje
ken, maar het is al bijna voorjaar en
dubbele woonlasten zijn komen te
toor Agin Boeder en van Jan Glas
lopen met een relatie schept meteen
dan begint het toch wel te kriebelen.
zitten of hun baan zijn kwijtgeraakt.
(Glaswerkt). ‘Als gerechtsdeurwaareen band.
En hoewel er fanatiekelingen zijn die
Achter elke schuld zit een verhaal.
der heb ik veel te maken met schuldin de winter gewoon doorballen, beDaarom richten we ons op een mulhulpverlening’, vertelt Boeder. ‘Het
De deelnamekosten bedragen € 295
gint voor de meeste liefhebbers het
tidisciplinaire aanpak. Zo werken we
begin van dat traject is voor iedereen
per per persoon, dat is inclusief
golfseizoen pas als er een paar mooie
samen met onder meer een budgethetzelfde. Maar niet iedereen met
greenfees, lunchpakketten, hapjes,
zonnige dagen gloren. Dan nog is er
coach en een loopbaanbegeleider
schulden zit in dezelfde situatie. Er
drankjes, prijzen en het slotdiner bij
gelukkig nog voldoende tijd om te
maar ook met een psycholoog. Ook
zijn mensen die wel afloscapaciteit
de Haven van Zandvoort. De organioefenen voor de Kennemer Bedrijzetten we ons in voor preventie, bijhebben, of op zijn minst perspecsatie is in handen van Anton Bouman
ven Golfcompetitie 2016. Dit drievoorbeeld door voorlichting te getief op een baan en een stabiele
en Fred Postma.
daagse toernooi voor bedrijfsteams
ven aan werkgevers, zodat zij schuldinkomenssituatie. In de reguliere
Inschrijven kan door een mailtje stubestaande uit twee deelnemers, start
problemen bij werknemers beter
schuldhulpverlening gaat ook die
ren naar agbouman@planet.nl.
dit jaar op maandag 30 mei (Spaarnkunnen herkennen. Als we met de
groep met ‘de schoenendoos met
Een belletje kan natuurlijk ook:
woude). Daarna volgen op 13 juni
Schuldenwasstraat alleen al kunnen
rekeningen’ naar de Stadsbank. Daar
06-53236008.
de Haarlemmermeersche en op 11
bereiken dat dit onderwerp meer bevolgt een inventarisatieperiode van
juli Houtrak. Tijdens dit evenement
spreekbaar wordt binnen bedrijven,
drie maanden en in die tijd wordt de
Goede Zaken is partner van de
dat voor de vierde keer plaatsvindt,
zou ik daar al heel trots op zijn.’
schuldenspiraal alleen maar groter.’
Kennemer Bedrijven Golfcompetitie
wordt netwerken op aangename wij2016.
ze gecombineerd met ontspanning.
www.schuldenwasstraat.nl
‘Let op, dit alles bedoel ik niet als kritiek, dit zijn nu eenmaal de kaders
Op maandag 21 maart is ‘De
waarmee men moet werken. Wij wilSchuldenwasstraat’ één van de onderlen hier iets naast zetten: maatwerk
werpen in de ondernemerstalkshow
voor de groep mensen die snel op
NV Haarlem. Toegang gratis na aanweg geholpen kan worden. Daarbij
melding op www.nvhaarlem.nl.
is van belang dat zij zelf aan de slag
willen, met als uitgangspunt 100%
entertainment programma voor u
Op 25 mei wordt de 10e editie van de
geprogrammeerd
Ondernemingsverkiezing Noord-Holland georganiseerd. Deze feestelijke
Omdat het de 10e editie is wordt er
Datum: dinsdag 22 maart 2016
avond waarop het ondernemerschap
Uw netwerk uitbreiden in de regio
tijdens het jubileum extra groots uitAanvang: 17:30 uur
in the spotlights staat, vindt plaats in
en geïnspireerd worden? Op dinsdag
gepakt.
Locatie: Rataplan, Werfstraat 3-5,
de Philharmonie te Haarlem.
22 maart vindt de achtste editie van
2021 BP Haarlem.
het MKB inspiratie NETWERK event
De verkoop van de entreekaarten
www.mkb-haarlem.nl
plaats. Deze editie wordt georganiDe Ondernemingsverkiezing Noordvoor dit ondernemersspektakel is inseerd in samenwerking met Rataplan
Holland is dé erkenning voor ondermiddels gestart.
Onder het genot van een hapje en
en Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerschap in de provincie, altijd
een drankje kunt een uw netwerk
nemerland en IJmond.
druk bezocht en vaak uitverkocht.
De toegangskaarten voor de feesteuitbreiden en laten inspireren. Het
lijke avond kosten slechts € 20,00 per
definitieve programma wordt later
Tijdens de verkiezingsavond preDe ‘Inclusieve Economie’ is het antstuk (excl. BTW), inclusief consumpbekend gemaakt.
senteren per categorie (MKB-klein,
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NATASJA VERMAST
EVENTMANAGER

facebook.com/lichtfabriek

+31(0) 23 54 00 288
natasja@lichtfabriek.nl
Minckelersweg 2
2031 EM Haarlem

@delichtfabriek
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Uw doelstellingen en ambities
realiseert u met Flynth.
De adviseurs en accountants van Flynth helpen u graag met het realiseren van uw
ambities en doelen. Dat doen we heel bewust met actuele cijfers waarmee u vooruit
kunt kijken, met plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening én met heldere
prijzen. Een unieke aanpak die in deze dynamische tijd goed aansluit bij de wensen
van ondernemers. Onze betrokkenheid maakt van Flynth veel méér dan een adviesen accountantsorganisatie. We zijn uw partner in succes.

De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Haarlem (088) 236 70 00 of kijk voor
meer informatie op www.flynth.nl
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Nederlof
sterk in grafische
communicatie
Nederlof is dé specialist op het gebied van drukwerk
voor de medische wereld. Met onze ervaring, kennis,
vakmanschap en enthousiasme zorgen wij voor perfecte producten
zoals uw briefpapier, factuurpapier, enveloppen, afspraakkaartjes,
visitekaartjes,informatiefolders, mappen enz.
En omdat wij dé specialist zijn, kunnen wij snel, voordelig en goed produceren.
Nederlof is – voor groot en klein – innovatief, efficiënt en verrassend.
Nederlof is kortom: uw betrouwbare grafische partner!
Wilt u meer weten over onze producten en diensten?
Bel dan met Erik Dekker, 023 – 548 30 70

advies

online

offline

beeld

Crommelinbaan 50 2142 EX Cruquius 023 548 30 70 info@nederlof.nl nederlof.nl

productie

