Beursvloer Haarlem

Dinsdag 17 maart

De Beursvloer Haarlem is
de handelsplaats voor
maatschappelijke organisaties
en bedrijven
bedrijfensamenleving.nl/beursvloer
beursvloer@bedrijfensamenleving.nl

GoedeZaken

AGENDA
12 maart
Finale-avond Haarlemse
Ondernemers Prijs 2015
Tijd: 19.00-23.00 uur
Finale-avond met feestelijke
prijsuitreiking. 200+ Gasten.
Toegang alleen met ticket.
Informatie en tickets via:
www.haarlemse
ondernemersprijs.nl
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Zorgen dat centrum leuk blijft

Maatschappelijke Beursvloer Bedrijf &
Samenleving beursgenoteerd in Haarlem!

12 maart
OV IJmond Voorjaarsborrel
tijd: 17.00-19.30 uur
Locatie: Reddingsbrigade Nederland
Dokweg 149, IJmuiden
voor meer info en/of aanmelding
kijk op www.ovijmond.nl
16 maart
Conventie 2015
BeterBusiness
Gastspreker: Max Westerman
Locatie: Landgoed Duin
en Kruidberg te Santpoort-Noord.
Meer info: www.beterbusiness.nl
16 maart
NV Haarlem
Talkshow
o.l.v. Fred Postma en Jaap Sluis
Inloop 16.30 uur: aanvang 17.00 uur
Locatie: Philharmonie Haarlem
Lange Begijnestraat 11, 2011 HH
Haarlem
Voor info en aanmelden (verplicht)
via www.nv-haarlem.nl
17 maart
Maatschappelijke Beursvloer
Bedrijf en Samenleving
Haarlem en Omgeving
Inloop vanaf 15.30 uur
Start 16.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Philharmonie Haarlem
Uw wensen voor 2015 kunnen
op de Maatschappelijke Beursvloer
door organisaties, verenigingen
en onderwijsinstellingen in vervulling gaan! U bent welkom vanaf
15.30 uur! Voor vragen en meer
informatie mail naar
beursvloer@bedrijfensamenleving.nl
of bel Marijke Aukema op
0614594052.
17 maart
HOS
Bijeenkomst
Gastspreker: Rik Konijnenbelt
Verslaggever van RTL nieuws
Locatie: Meneer Frans, Gedempte
Oude Gracht 90-92 en
Klein Heiligland 8, Haarlem
Tijd vanaf 16.30 uur
Meer info en aanmelden kijk op:
hos-haarlem.nl/bijeenkomsten

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
Pro-Act IT

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Julie Joustra
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Dieuwertje Blok en Jan Nieuwenburg (2014)
Bernice Bartling en Danny van Heusden

Gather is een vernieuwend winkelconcept, de plek waar alles samen
komt. Het biedt een podium aan gevestigde merken, maar ook aan veelbelovende ontwerpers, kunstenaars
en ondernemers. Samen wordt een
creatieve en dynamische winkelbeleving gecreëerd die winkelend Haarlem van nieuwe inspiratie voorziet.

Het concept is geheel in kannen en
kruiken volgens de twee initiatiefnemers Bernice Bartling en Danny
van Heusden. “Gather wordt een
plek waar om zeven uur ’s morgens
de deuren open gaan en waar bezoekers tot elf uur ’s avonds terecht
kunnen. Alles is aanwezig: goede
merken, goede horeca en goede
ondernemers die de consument blij
maken. Gather is een ontmoetingsplek waar altijd iets te doen is, ook in
de avonduren.”
Compleet anders
Gather vormt een mix van startup’s
en gevestigde merken. Bernice: “ Wij
bieden start up’s een plek waar ze ervaring, kennis, plezier en het netwerk
met elkaar delen. Wij zorgen voor
ondersteuning en flexibiliteit, maar
uiteindelijk bepaalt de consument of
merk en ondernemer in deze omgeving passen. Het betekent dat er dynamiek in het aanbod is. Gather is bovendien een omgeving waar merken

zich presenteren, zonder extra kosten als het huren van een heel pand
en het aantrekken van personeel. We
hebben ons hierbij voor een deel laten inspireren door het concept van
Story in New York. Die richten hun
winkels in als een magazine. Het betekent dat om de twee/drie maanden
de winkel er compleet anders uitziet
via steeds wisselende thema’s. Zo ver
willen wij niet gaan, maar we streven
wel naar veel afwisseling in het aanbod.”
Veranderende vraag
Stap twee was het vinden van de juiste locatie. En dat valt gek genoeg niet
mee. Gather is geen pop-up store
benadrukken Danny en Bernice. “We
willen blijvend iets toevoegen aan de
stad. Dat komt omdat wij beiden zeer
betrokken zijn bij Haarlem. We zitten
nu in een periode dat het aanbod van
onroerend goed in de binnenstad
niet past bij de veranderende vraag.
Kleine starters van creatieve concepten hebben juist behoefte aan flexibele contracten. Als verhuurders daar
niet op inspelen, veroorzaakt dat
leegstand. Dat is slecht voor de stad.
Gather is nieuw in Haarlem, zeker in
de omvang zoals wij die voor ogen
hebben. Wij zorgen met dit concept
dat het centrum leuk blijft.”
Meer info: www.thisisgather.nl

De Maatschappelijke Beursvloer stevent af op succes! Afgelopen weken
hebben vele bedrijven en organisaties zich enthousiast voor de Maatschappelijke Beursvloer aangemeld
bij Bedrijf en Samenleving Haarlem
en Omstreken. Het belooft een inspirerende middag te worden waar
mooie matches met hoge gunfactor
worden gemaakt. En waar nieuwe

ontmoetingen en inspiraties centraal staan, naast de maatschappelijke matches. Bovendien hebben we
Dieuwertje Blok in huis met sidekicks
Michael Struis en Hans Goes van theatergroep Eglentier. Maar laten we
vooral wethouder Merijn Snoek niet
vergeten; de man met de gong!
Al is de Beursvloerkrant naar de drukker, blijft u zich vooral aanmelden met
‘verse vragen’ en ‘aantrekkelijk aanbod’! Vraag en aanbod komen nog
wel op de website alwaar uw bedrijf
of organisatie, net als op de Beursvloer, ruimschoots aan bod komt.
Meld u aan op www.bedrijfensamenleving.nl/beursvloer/inschrijven
en kom ook naar de Maatschappelijke Beursvloer, als Kloppend Hart, op
dinsdag 17 maart van 16.00 tot 17.30
uur in de Philharmonie Lange Begijnestraat 11 Haarlem. U bent welkom
vanaf 15.30 uur!

AFSCHEIDSZAKEN
Dit is dan de
laatste Leuke
Zaken
van
onze hand. Na
bijna een jaar
zijn wij helaas
genoodzaakt
te stoppen op
deze pagina.
Dick Kol
Zoals u allen
heeft gemerkt is de frequentie teruggebracht van 2 naar 1 pagina in de
week. Dit betekent dat onze briefwisseling maandelijks zou verschijnen
met maximaal 200 woorden. Voor
ons is het onmogelijk om op die manier onze mening over het reilen en
zeilen van het Haarlemse ondernemersleven te beschrijven. We hebben dan ook samen met de redactie
besloten om te stoppen bij Goede
Zaken. Wel kunt u onze briefwisseling
blijven volgen via de facebookpagina
Leuke Zaken. Daar zullen wij elkaar
nog regelmatig een brief schrijven.

Wij hebben het graag gedaan. Als we
de reacties mogen geloven werd het
ook goed gelezen. Elke keer was het
een plezier om te kunnen schrijven
over wat ondernemers in onze mooie
stad bezighoudt. U zal het niet altijd
met ons eens zijn geweest. Dan was
de brief weer boos van toon, dan
weer relativerend. Maar wij hebben
altijd geprobeerd om iets positiefs in
beweging te zetten. Wij danken de
redactie voor de ruimte die wij hebben gekregen en wensen ondernemend Haarlem veel goeds toe.
Met ondernemende
groet,
Dick en
Herman
www.facebook.com/
leukezaken
Herman Opmeer

ONDERNEMERS MET DURF BIJ NV HAARLEM
Kroegen, kledingzaken en kappers.
Daar lijken er in Haarlem genoeg
van te zijn. Drie jonge ondernemers
dachten daar anders over. Ze toonden durf, schreven een goed businessplan en overtuigden de bank met
hun plannen. En ze mailden Goede
Zaken dat ze hun verhaal maandag
16 maart tijdens de NV Haarlem, de
talkshow voor en door ondernemers
in de Philharmonie, wilden vertellen. Dus schuiven Marleen Brouwer
(kapsalon), Michel Noordermeer van
kledingzaak Kloffie in de Kruisstraat
en Thomas Straatman van Bar Wigbolt aan bij de presentatoren Fred
Postma en Jaap Sluis.
Tijdens de komende NV Haarlem
staan nog veel meer onderwerpen
op het programma. Mick de Vlieger,
zoon van Erik de Vlieger, vertelt over
de meest recente ontwikkelingen

rond de Lichtfabriek, Susanna Hietbrink en Marret Kramer zetten de
overgang in een breed perspectief
en Nienke van Gerwen is als adviseur retail en centrummanagement
werkzaam bij adviesbureau BRO aanwezig om in te gaan op de toekomst
van het winkels in binnensteden..
Danny van Heusden zal naast Nienke van Gerwen plaatsnemen om zijn
nieuwe winkelconcept Gather uit de
doeken te doen. Verder is er muziek,
neemt Daan van der Valk ( Boekhandel De Vries) een gesproken column
voor zijn rekening en vertelt Jaap
Lampe ( directeur Philharmonie en
Stadsschouwburg) over cultuur in
Haarlem. De NV Haarlem start om
17.00 uur, zaal open vanaf 16.30 uur.
In verband met de catering graag uw
komst vooraf melden via de website
www.nv-haarlem.nl
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