Kunst- en cultuurprijs
De Olifant

2013?

meer weten?
mail dan
goedezaken@hdcmedia.nl

GoedeZaken

agenda
7 mei
1e Kennemer Goede Doelen Gala
Locatie: Stadsschouwburg Haarlem
Aanvang: 20.15 uur
Kosten: €49,50 standaardprijs
Bestellen via 023-5121212 (10-14)
14 mei
Jonge Ondernemers IJmond ontbijt
Tijd: 08:00 uur tot 10:00 uur
Locatie: Lunchroom Bart
Trawlerkade 83, 1976 CB IJmuiden
Kosten: geen (voor niet-leden € 10,-)
16 mei
Bewust Haarlem Ondernemerscafé
Tijd: van 9.00 tot 11.00 uur
Gratis entree.
Locatie: De Mooije Benjamin
Ged. Oude Gracht 46, Haarlem
22 mei
Algemene ledenvergadering HOV
IJmond
Tijd: 16.00 tot 18.00 uur
Locatie: Villa Westend, Westlaan 41,
Velserbroek
27 mei
Verkopersbijeenkomst Kamer van
Koophandel
Locatie: KvK Amsterdam ,De Ruyterkade 5
1013AA Amsterdam
Kosten: Gratis deelname
Kijk voor meer informatie op www.
kvk.nl/overnamedag
28 en 29 mei
Goede Zaken Ondernemers
2-daagse
Tijd: 11.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: BOBs Party & Events te
Uitgeest (langs de A9).
www.goedezaken.nu/beurs
30 mei
Kennissessie HNW 2.0 MKB
Tijd: 10.00 - 12.00 met aansluitend
een lunch. Onderwerpen zijn:
-	Trends, innovaties en valkuilen bij
Het Nieuwe Werken voor het MKB
-	Smart Chair: dé bureaustoel voor
Het Nieuwe Werken
-	Clouddiensten voor het MKB: doen
of wachten?
- Het Nieuwe Eten...
Meubelmakerstraat 27, Velserbroek
Info en aanmelden via:
verkoop@witteveen.com

kijk voor de uitgebreide
agenda op:
www.goedezaken.nu
colofon
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
Sars Personeelsadvies
Claassen, Moolenbeek & Partners
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Bekende naam in Kennemerland:

Nieuwe penningmeester MKB

Staalbankiers

Hans Peeters

“Ik ben geen ondernemer, ik voel
mij wel ondernemer”. Aldus Robert
Kropman, regiodirecteur NoordHolland van Staalbankiers. Hij kreeg
twaalf jaar geleden de opdracht een
nieuw kantoor op te zetten in het
private banking segment. Inmiddels
is Staalbankiers een ook in de regio
Noord-Holland gevestigde naamevens is het één van de sponsoren van
de Bedrijven Golf Competitie Kennemerland, die maandag 27 mei van
start gaat.

Robert Kropman denkt met enige
weemoed terug aan de begintijd.
“Ik voerde sollicitatiegesprekken op
een houten krukje, ik nam deel aan
bouwvergaderingen voor ons nieuwe pand aan het Prinsen Bolwerk; het
was een leuke tijd waarin van niets
iets gemaakt moest worden. Vandaar
die link met het ondernemerschap.
We organiseerden direct een groot
feest voor onze potentiële relaties
in de Orangerie. Daarna volgde acquireren, bellen, afspraken maken
en potentiele cliënten overtuigen
van onze meerwaarde. Het team van
twaalf jaar geleden werkt hier nog
steeds, aangevuld met nieuwe bankiers. Want we zijn in twaalf jaar tijd
flink gegroeid.“
Goud in handen
De cliënten van Staalbankiers, met
zeven kantoren in Nederland, zijn
vermogende particulieren, vennootschappen en stichtingen. Het beleggen van vermogens is de afgelopen
decennia gecompliceerder en diverser geworden vertelt Robert Kropman. “Vroeger werd er belegd in obligaties, aandelen en vastgoed. Nu zijn
er onder meer hedgefondsen, grondstoffen zoals goud, private equity,
maar ook aandelen van bedrijven uit
de opkomende landen. Ons werk is
people business, wij beheren het vermogen van anderen. Als relatief kleine speler hebben wij veel persoonlijk

Hans Peeters

Robert Kropman

contact met onze cliënten, die bij wijze van spreken allemaal het mobiele
nummer van hun Staalbankier in hun
toestel hebben staan.”
Benen op de grond
Als het gaat om de huidige financiële
crisis waarin de bankwereld er niet altijd even goed van af komt, heeft Robert Kropman een duidelijke mening.
“Veel banken zitten nu op de blaren
en zijn vooral bezig met het oppoetsen van de eigen balans en het veilig
stellen van posities. Dat werkt stagnatie in de hand. De laatste jaren zijn
financiële instanties en beroepsgroepen aan kritische beschouwingen
onderhevig geweest. Denk maar aan
accountants, advocaten, wooncorporaties, zelfs de rechterlijke macht. Het
gaat mij echter te ver de gemiddelde
accountmanager van een bank in
een kwaad daglicht te zetten. Toch is
het goed dat deze beroepsgroepen
en instanties weer met beide benen
op de grond staan.”

Doe mee aan De BeDrijven
Golfcompetitie KennemerlanD
Wedstrijddagen: 27 mei, 17 juni en 1 juli
Op de banen van Spaarnwoude, Haarlemmermeersche en Houtrak
Teams van twee deelnemers per bedrijf
Kosten: 295 euro p.p. (ex. BTW),
inclusief (o.a.) greenfees, borrelen, slotdiner, polo, etc.

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Jordy Rijnshoeven
Tel 088-824 1278
goedezaken@hdcmedia.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Partner: Staalbankiers Haarlem
Sponsors: Wijnimporteur Vinites, Goede Zaken/Haarlems Dagblad,
Golfclub Houtrak, Pin High Golftravel, Excelsior Haarlem,
Eyecatcher, Pitchfix en restaurant De Haven van Zandvoort.
Aanmelden bij Fred Postma,
06-57778378 of fredpostma@planet.nl

GoedeZaken

Per 1 april 2013 is ondernemer Hans
Peeters de nieuwe penningmeester
van MKB-Haarlem. Hij volgt hiermee
Leon Hauzer op. Leon Hauzer heeft
zich drie jaar lang actief ingezet voor
MKB-Haarlem. Hij geeft nu het stokje
over om zich volledig te kunnen richten op zijn bedrijf Escrow Alliance BV.
Hans Peeters
Hans Peeters is 30 jaar geleden naar
Haarlem verhuisd vanuit zijn geboorteplaats Venlo en sindsdien een
echte mug geworden. Hij was als
salesmanager en algemeen directeur werkzaam voor ICT-bedrijven als
Olivetti, ICL, Sentai Software Europe
en Spherion voordat hij in 2006 zijn
eigen bedrijf begon. Vanuit Business
Development Benelux worden buitenlandse softwarebedrijven gefaciliteerd om hun producten in Europa te

distribueren. Daarnaast brengt Hans
- in de rol van ambassadeur - ondernemers in Haarlem en omgeving in
contact met de opvallend andere
accountants en adviseurs van JAN©.
In zijn vrije tijd is Hans op maatschappelijk gebied actief als voorzitter van
de lokale omroep Haarlem105 RTV.
Hans Peeters wil met name vanuit
zijn sales -en marketingervaring een
positieve bijdrage leveren aan de uitbreiding van het ledenbestand van
MKB-Haarlem.

MKB-Haarlem – Samen Sterker
MKB-Haarlem zet zich in voor een
kansrijk ondernemersklimaat en is
dé belangenbehartiger van ondernemend Haarlem en omstreken. Met
de tientallen jaren ervaring heeft
MKB-Haarlem veel expertise en kennis in huis. Door het delen van deze
kennis is het doel van MKB-Haarlem
het ondernemen voor ondernemers makkelijker te maken. Dit doet
MKB-Haarlem onder andere door in
samenwerking met haar partners bijeenkomsten te organiseren, waarbij
op ondernemersvraagstukken wordt
gefocust. Daarnaast kunnen ondernemers altijd terecht met al hun vragen en opmerkingen. MKB-Haarlem
kan ze direct verwijzen naar de juiste
personen en partners. Belangen
behartigen, het delen van kennis en
netwerken zijn de drie speerpunten
van MKB-Haarlem in 2013.

Bijeenkomst Zzp’ers sterker door
samenwerken in Zandvoort
Als zzp’er, freelancer of eigenaar
van een eenmanszaak kunt u niet
alles alleen. Soms zoekt u samenwerking met collega’s. Bijvoorbeeld
om expertise in te huren die u zelf
niet heeft of om met elkaar een grote
klus aan te nemen. Ook kunt u samen
kosten besparen door werkruimte of
bedrijfsmiddelen te delen.

Wilt u meer weten over de voordelen en het belang van samenwerken? Kom naar de gratis bijeenkomst
‘Zzp’ers sterker door samenwerken’
op maandag 27 mei in Zandvoort.
Ontmoet andere zzp’ers uit Zandvoort en omgeving en laat u inspireren door de verhalen van ondernemers die al succesvol samenwerken.
Meld u direct online aan. En neem op
27 mei uw (zaken)partner of bevrien-

de zzp’er mee! Vast vooraf nieuwe
contacten leggen? Sluit u dan ook
aan bij de LinkedIn Groep Zzp’ers
(werken samen) in Zuid Kennemerland en zie welke ondernemers nog
meer aanwezig zijn.
Wanneer?
Maandag 27 mei 2013
19.00 uur - 22.00 uur

Waar?
De Haven van Zandvoort
Boulevard Paulus Loot, strandpaviljoen 9
Kosten
Gratis
Aanmelden
Meld u aan op
www.kvk.nl/zzpzandvoort

