GoedeZaken
AGENDA
4 maart
Duurzame Ondernemers
Regio Amsterdam (DORA)
Netwerkbijeenkomst
‘Duurzaam ondernemen doe je
samen’
Inloop vanaf 18.30 uur
Gastpreker o.a.: Willem Lageweg
van MVO Nederland
Locatie: Kamer van Koophandel
De Ruyterkade 5, 1013 AA
Amsterdam
Aanmelden via:
dora-netwerk@ivam.uva.nl

4 MA ART 2015 - NO.335

Drie topondernemers in
finale Haarlemse Ondernemers Prijs

5 maart
OV IJmond
Politiek Debat bij Tata Steel
Tijd: vanaf 19.30-21.30 uur
voor meer info en/of aanmelding
kijk op www.ovijmond.nl
9 maart
MKB Masterclass
Wet Werk & Zekerheid
Aanvang: 15:30 uur Start: 16:00 uur
Locatie: Köster Advocaten,
Dreef 22, 2012 HS Haarlem
Deelname: kosteloos
Wel aanmelden via:
www.mkb-haarlem.nl
9 maart
LinkedMeer
Internationale Vrouwendag 2015
Tijd:19.00-22.00 uur
Locatie: Master Totaalinrichtingen
Dirk Storklaan 65 - Hoofddorp
Voor meer info over het
hele programma kijk op:
www.linkedmeer.nl
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
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

Peter Hoes op 17 februari tijdens de pitch voor de voltallige HOP-jury

Het belooft op 12 maart een buitengewoon spannende finale te worden van
de tweede editie van de Haarlemse
Ondernemers Prijs. De onafhankelijke
ondernemersjury heeft de drie finalisten bekend gemaakt. Het zijn: Peter
Hoes, Nick Stals en Tim Várdy. Onvergelijkbaar in branches en achtergronden, maar volgens de jury stuk voor
stuk heel aansprekende, Haarlemse
ondernemers. De drie finalisten zijn
in een pitchbijeenkomst op het hoofdkantoor van Pro-Act IT door de jury geselecteerd uit zes genomineerde kandidaten, nadat die zes eerder werden
geselecteerd uit totaal 16 kandidaten.
Wij stellen hen graag aan u voor.

Peter Hoes (36)
Alpha Security
Finalist Peter Hoes begon na een
korte, militaire loopbaan op 23-jarige leeftijd zijn eigen bedrijf Alpha
Security. Hij is geboren en getogen
Haarlemmer. Zijn bedrijf is gevestigd
op bedrijvenpark Waarderpolder. Er
werken inmiddels 95 personen op 45
fte’s. De grootste bekendheid in de
Haarlemse regio komt door de collectieve beveiliging van de Waarderpolder, door de horecabeveiliging in
het Haarlemse centrum en door evenementenbeveiliging. Het bedrijf is
recent verhuisd naar het bedrijfsverzamelgebouw De Connectie aan de
Waarderweg. Daar is ook het nieuw-

16 maart
Conventie 2015
BeterBusiness
Gastspreker: Max Westerman
Locatie: Landgoed Duin
en Kruidberg te Santpoort-Noord.
Meer info: www.beterbusiness.nl
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Nick Stals presenteert zich tijdens de pitchbijeenkomst op gastlocatie Pro-Act IT

HAARLEMSE
ONDERNEMERS PRIJS 2015

Tim Várdy pitch-t op zijn eigen designkruk, onder toeziend oog van zijn team

ste bedrijfsonderdeel Alpha Fit gevestigd. Dit gloednieuwe sportcentrum heeft twee functies. De eigen
Alpha Security medewerkers sporten
hier, maar het is ook voor bedrijven
in de hele regio toegankelijk. Peter
Hoes is naast het runnen van zijn eigen bedrijf ook actief als voorzitter
van de landelijke brancheorganisatie
Vereniging Beveiligingsorganisaties
Nederland. Bovendien is hij lid van de
denktank van de regionale stichting
Bedrijf & Samenleving.
Nick Stals (37)
GiftFor2/Hotelspecials
Finalist Nick Stals is al 15 jaar ondernemer. Je kunt hem al kennen van de
Frank & Nick feesten tussen 1999 en
2004. Samen met zijn compagnon is
hij de drijvende kracht achter grote
merken in de reisbranche en in de cadeaubranche. Onder de merknamen
Hotelspecials.nl, Bungalowspecials.
nl en andere internetmerken zijn ze
actief met online hotel- en bungalowreserveringen in Nederland, maar
inmiddels ook in België, Duitsland,
Zweden, Noorwegen en Denemarken. Daarnaast is het bedrijf GiftFor2
marktleider met cadeaukaarten en
cadeauboxen o.a. via belangrijke
retailketens als Albert Heijn, Bruna,
Primera en Kruidvat. Er werken bij
de bedrijvengroep nu 150 medewerkers op 120 fte’s. Het bedrijf is binnen
Haarlem van de Nassaulaan via de
Grote Houtstraat inmiddels gevestigd op het Stationsplein. Daarnaast
is er een vestiging in het Zweedse

Götenburg. Nick Stals was afgelopen najaar een van de investeerders
(dragons) bij Haarlem Valley / Present
your startup.

Tim Várdy (39)
Timon Enterprise
Finalist Tim Várdy begon in 2000 zijn
bedrijf. Opgeleid als klassiek pianist
aan het conservatorium was hij vaste
bezoeker van Northsea Jazz. Daar
zag hij oudere mensen op hun zelf
meegebrachte klapstoelen zitten,
voor het staande publiek. Dat bracht
hem op het idee van festivalchairs:
kartonnen, uitklapbare, lichtgewicht,
duurzame krukjes. Dat is inmiddels
uitgegroeid tot een bedrijf met 4
werkzame personen op 3,5 fte. Onder de merknamen Festivalchairs en
Dutchdesignbrand worden kartonnen, duurzame designproducten
over de hele wereld verkocht. Naast
de krukjes zijn dat inmiddels ook
kerstverpakkingen en binnenkort
ook lampen. Tim Várdy werkt in Haarlem aan de Scheepmakersdijk. Hij
heeft met het krukje in 2013 de Red
Dot Design prijs gewonnen. Hij zit
ook in de adviescommissie van de
GePeBe, de belangrijkste kerstpakkettenbeurs in Nederland. Het 15-jarig jubileum van zijn bedrijf is gevierd
met een klassiek concert van Sweelinck partituren.
www.haarlemseondernemersprijs.nl
info@haarlemseondernemersprijs.nl
Fotografie: René Vervloet

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

Op donderdagavond 12 maart is de spannende finale-avond met feestelijke
prijsuitreiking in de Lichtfabriek. Alleen toegang met een geldig ticket. Tickets
zijn uitsluitend te bestellen via de website. Maar let op: tijdig bestellen, want
vol is vol. De Haarlemse Ondernemers Prijs is (met 40 partners die het ondersteunen) dé jaarlijkse wedstrijd en prijs Van en voor ondernemend Haarlem.
Meer informatie en tickets via de website
www.haarlemseondernemersprijs.nl

