'Een avond vol ingrediënten
voor ondernemers'

TOV bijeenkomst 24 oktober 2017
Zoals in de uitnodiging vermeld stond, beloofde de TOV bijeenkomst van
24 oktober jl. een avond "vol ingrediënten voor ondernemers" te worden.
Zo’n 50 ondernemers waren richting “De Koffiemeulen” in Sassenheim gekomen.
Na een kort welkomstwoord van Karin namens de activiteiten commissie, vertelde
gastheer Arnoud Vermeulen van De Koffiemeulen vol passie wat zijn bedrijf te
bieden heeft voor particuliere en zakelijke klant en hij gaf daarin al een voorzet
over het thema van de avond, samenwerken in ondernemersland. Daarna namen
de gastsprekers van de avond Harry Bijl en Tessa Vosjan het woord. Zij zijn van
brancheorganisatie INRetail en konden door een prima samenwerking met de
ING bank, de aanwezige ondernemers inspireren over het thema, hoe aansluiting
te houden als ondernemer in een steeds veranderende wereld, zodat onze
bedrijven wendbaar en gezond blijven. Zij illustreerden hun presentaties met tal
van aansprekende voorbeelden, waarbij de nadruk op samenwerken en delen is
vermenigvuldigen
ligt.
Met
elkaar
bereik
je
meer.
Karin memoreerde in de afronding dat dit ook mede het doel van de TOV is. Met
elkaar bereik je meer. En deze avond was daar een prima voorbeeld van, want
ook deze avond was tot stand gekomen door de samenwerking van diverse
bedrijven. Met dank aan gastbedrijf “De Koffiemeulen” voor de top verzorging van
de avond. Uiteraard de ING Bank die de sprekers mede mogelijk maakte en
Wesseling Logistics voor de logistieke hulp. En om het helemaal lokaal te houden
werd er tijdens de aansluitende netwerkborrel genoten van heerlijke wijn van
Gastrovino
Langeveld
en
hapjes
van
Amuse.
De activiteitencommissie wil volgend jaar wederom een aantrekkelijke
programma voor de leden maken. Heeft u ideeën, wilt u met uw bedrijf een keer
gastbedrijf zijn? Uw input is van harte welkom. Laat het aan ons, de leden van
activiteitencommissie, weten. Onze namen vindt u hieronder. Delen is immers
vermenigvuldigen.

Noteer alvast de volgende bijeenkomst in de agenda, dinsdag 28 november.
Hartelijke groet van de activiteitencommissie,
Karin van de Water, Wilfred van Wattum, Rogier Hoeijmans, Jacqueline de
Groot, Wouter Vlasveld, Eric Bosma.

