KUNST- EN CULTUURPRIJS
DE OLIFANT

2015?

MEER WETEN?

mail dan naar
goedezaken@hollandmediacombinatie.nl

GoedeZaken

WAAROM : WWW.TEAMBIANCA.NL
LOCATIE : CIRCUITPARK ZANDVOORT
BIJDRAGE : 15 EURO - 2 RONDES
ENTREE : PIT LANE

AGENDA
7 mei
Bedrijfsbezoek: Makro
OV IJmond
Tijd: 17.00-19.00 uur
www.ovijmond.nl
8 mei
Club van 25 Haarlem
Netwerkbijeenkomst
Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Oude Groenmarkt 10-12
Club van 25 Haarlem kent maximaal
25 leden uit 25 verschillende
branches. Je kunt altijd twee keer
geheel vrijblijvend langskomen om
club van 25 Haarlem te ervaren.
Voor meer info: www.clubvan25.nl

Verbinden en
ontmoeten

Kom jij op
zondag 3 mei
WAAROM : WWW.TEAMBIANCA.NL
ook
LOCATIE : CIRCUITPARK ZANDVOORT
een
BIJDRAGE : 15 EURO - 2 RONDES
keer meerijden
ENTREE : PIT LANE
OPGEVEN IS GEEN OPTIE
in
een CORVETTE?
TWEE VOLLE RONDES MEERIJDEN OP HET CIRCUIT IN EEN CORVETTE NAAR KEUZE

Meerijden metKom
een Corvette
jij op
op het Circuit Zandvoort voor
zondag
3 mei
Alpe d’HuZes
Team Bianca!

11 mei
MKB Inspiratienetwerk
MKB Haarlem
www.mkb-haarlem.nl
18 mei
Autotestdag 2015-Lenteborrel
Kennemer Busines
Voor meer info:
www.kennemerautotestdag.nl
18 mei
Mix and Match @KvK: Retail
Tijd: 14:00 – 18:00 uur
Deelname: kosteloos
Locatie:
Kamer van Koophandel
De Ruijterkade 5 1013 AA Amsterdam
www.ondernemersplein.nl
18 mei (start)
Kennemer Bedrijven Golf Competitie
Data: 18 mei, 15 juni, 6 juli
Voor meer info: inschrijving bedrijven
Mail dan met: agbouman@planet.nl
fredpostma@planet.nl
19 mei
INSPIRED023
Crown Business Center Haarlem
Tijd: 11.00-19.00 uur
Locatie: A. Hofmanweg 5a,
2031 BH Haarlem
20 mei
Meerbusiness Open Golf
Haarlemmermeer & Schiphol
Duin & Bollenstreek
Voor meer info
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
21 mei
Societeit Vereeniging
SOTALKS: Pieter Winsemius
Gespreksleider:
Frénk van der Linden
Tijd: 19.30 uur tot: 22.30 uur
Locatie: Zijlweg 1, Haarlem
Voor meer info:
societeitvereeniging.nl/sotalks

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
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TWEE VOLLE RONDES MEERIJDEN OP HET CIRCUIT IN EEN CORVETTE NAAR KEUZE

IN SAMENWERKING MET :

ook
een
keer meerijden
in een CORVETTE?
Pro-Act IT steunt sinds enkele jaren
de actie Alpe d’HuZes, een geweldig
evenement waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend op een
dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez beklimmen om
zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor KWF. Het geld wat is ingezameld
besteden zij aan projecten die uiteindelijk de grootst mogelijke voordelen
opleveren voor patiënten die kanker
hebben, of het in de toekomst krijgen.
Onder het motto ‘opgeven is geen
optie’ beklimmen wij met ons “Team
Bianca” op 4 juni de Alpe d’Huez.

Gerco Tolsma

Gerco Tolsma wijst naar zijn ruim dertig meter diepe achtertuin. En stelt
de retorische vraag: zal ik nog wel
tijd hebben voor het onderhoud, het
maaien van het gras? Sinds 1 april is
hij immers de nieuwe directeur van
MeerBusiness Haarlemmermeer &
Schiphol, met 450 leden het meest
vooraanstaande ondernemersplatform van de Haarlemmermeer. En dat
is een tijdrovende functie.

René Jansen startte tien jaar geleden
MeerBusiness Haarlemmermeer &
Schiphol. Hij moest echter vanwege
een ernstige ziekte op zoek naar een
opvolger. Uit een groot aantal kandidaten werd Gerco Tolsma gekozen.
Gezien zijn staat van dienst lijkt dat
een logische keuze. Tot twee jaar geleden was hij directeur bij ABN-AMRO in de regio Rotterdam, daarvoor
gaf hij onder andere leiding aan de
afdeling Preferred Banking van deze
bank in Haarlemmermeer & Schiphol.
“De functie veranderde. Ik zat in een
mooi groot kantoor, schreef brieven,
controleerde allerlei administratieve
zaken maar sprak vrijwel niemand
meer. Toen dacht ik: stoppen Gerco,
het wordt tijd voor wat anders.”
Dagtaak
Gerco Tolsma is financierder van bedrijven en daarnaast betrokken bij
de Krediet Unie Haarlemmermeer
bedoeld om mede te voorzien in
de financieringsbehoefte van MKBbedrijven. “Het zijn functies waar ik
geen dagtaak aan heb. Ik had dus

tijd, ik had een netwerk en MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol is
een geweldig instituut. Daarom solliciteerde ik op deze functie.”
Fiets
Hoe moeilijk is het om iemand die
als geen ander het gezicht is van
een organisatie op te volgen? “Lastig natuurlijk. Ik doe dingen wel anders. Ik fiets bijvoorbeeld veel. Dan
kom ik mensen tegen, maak ik een
makkelijk een praatje. Zo realiseer
ik op mijn manier het verbinden en
ontmoeten, de twee kernactiviteiten van MeerBusiness. Als je lokaal
zaken doet, is dat gebaseerd op
vertrouwen. Je moet iemand vaker
tegenkomen en spreken. Deze netwerkclub maakt dat op een leuke
gemoedelijke manier mogelijk. Wij
zijn dus geen belangenclub. Het is
de beleving bij MeerBusiness Haarlemmermeer
& Schiphol die bij
het
IN
SAMENWERKING
MET
verschil maakt. Bij onze Haringparty
op woensdag 17 juni bij Claus moet
je niet zijn, je wilt er zijn. Daar komen
ruim duizend ondernemers en andere belangstellenden op af. Mede
omdat we altijd goede sprekers hebben, zoals op 17 juni generaal Peter
van Uhm. Ik ben nu een maand actief. Het bevalt uitstekend, ik zit op
mijn plek, maar ik kan ook goed nee
zeggen. Ik rol niet van het ene in het
andere evenement. Ik wil volgend
jaar de marathon van New York lopen. Dat betekent regelmatig in
plaats van een wijntje gewoon een
tonic met ijs en citroen.”

DE INSCHRIJVING IS GESTART VAN DE DERDE EDITIE VAN DE
KENNEMER BEDRIJVEN GOLF COMPETITIE
Vanaf maandag 18 mei start de Kennemer Bedrijven Golf Competitie op
de vernieuwde holes van de Haarlemmermeersche Golfclub. Op maandag 15 juni wordt het toermooi vervolgd op Spaarnwoude. Het toernooi
wordt maandag 6 juli afgesloten op
de Amsterdamse Golfclub Olympus.
Aansluitend is er het traditionele slotdiner in de Haven van Zandvoort. Er
zijn inmiddels een flink aantal flights
ingeschreven. Bedrijven die willen
deelnemen, kunnen mailen naar agbouman@planet.nl of fredpostma@
planet.nl. De kosten bedragen 295

euro per persoon. Bedrijven dienen
met twee personen in te schrijven. De
twee deelnemers mogen per wedstrijddag verschillen. Bedrijven worden daarmee in staat gesteld steeds
andere relaties mee te nemen.
De Kennemer Bedrijven Golf Competitie wordt mogelijk gemaakt
door Wijnimporteur Vinites, Pin High
Golf Travel, restaurant De Haven van
Zandvoort, Subaru Kennemerland,
Goodnight Slaapkamers en Goede
Zaken Haarlems Dagblad & IJmuider
Courant.

:

In het weekend van 2 en 3 mei organiseert de HARC (Historische Auto
Ren Club) de Historische Zandvoort
Trophy en zal er om elke millimeter van het Zandvoortse asfalt gestreden worden. De HARC heeft dit
jaar de deuren open gezet voor het
goede doel namelijk, Alpe d’HuZes
Team Bianca. Op 3 mei wordt er in
samenwerking met Pro-Act IT en de
Heartbeat Corvette Club geld ingezameld voor dit goede doel door
tijdens de pauze (13.00 uur – 14.00
uur) van de races, uiteraard tegen
betaling, mee te mogen rijden in een
Corvette naar keuze over het Circuit
Zandvoort.
Voormalig F1 coureur Jan Lammers

steunt Team Bianca door zelf plaats
te nemen achter het stuur van een
Corvette zodat u naast hem mee kunt
rijden over het circuit.
Meerijden geschiedt geheel op eigen
risico en de kosten hiervoor bedragen 15 euro per persoon voor 2 ronden. De ronden naast Jan Lammers
zijn beperkt en bedragen 25 euro per
persoon voor 2 ronden. De opbrengst
hiervan komt geheel ten goede aan
Alpe d’HuZes Team Bianca en alle
genoemde partijen werken deze dag
belangeloos mee.
Verdere informatie kunt u vinden op:
www.teambianca.nl of
www.pro-act.nl

Kaarten toegang circuit kunt u kopen
bij de ingang of bestellen op
http://harc.nl/hzt-tickets

LENTE
BORREL

