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GoedeZaken

AGENDA
21 mei
Open Dag Paswerk
Tijd: 10.00-15.00 uur
www.paswerkopendag.nl

17 MEI 2016 - NO.391  

Young MKB timmert aan Haarlemse weg

23 mei
Asperges walking diner
BeterBusiness Haarlem-IJmond
Tijd: 18:00tot 21:00 uur
Locatie:
Hotel Haarlem zuid
Toekanweg 2 te Haarlem
Meer info: www.beterbusiness.nl

25 mei
Ondernemers verkiezing
Noord-Holland
Stichting Ondernemingsverkiezing
Noord-Holland
Tijd: 19:30 tot 22:00 uur
Locatie: Philharmonie Haarlem
Meer info: www.ovnh.nl
27 mei
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Prof. Dr. Philip
Scheltens directeur Alzheimer
Centrum VUmc Amsterdam
Tijd: inloop vanaf 17.30 u.
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid?
Mail dan naar info@konhfc.nl
o.v.v.firmanaam, e-mail adres
31 mei
Business autotestdag/
Lenteborrel
Kennemer business
Tijd: 9:00 tot 18:00 uur
Borrel vanaf 17:00 uur
Locatie: o.a.
Landgoed Duinlust Overveen
www.kennemerbusiness.nl
31 mei
Haarlem Business Pitch
Tijd: 9:00 tot 11:00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
Zijlweg 1 Haarlem
Meer info: www.sopitch.nl

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

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

Melissa Oosterbroek

Young MKB Haarlem wil jonge ondernemers zakelijk Haarlem laten zien.
Elke maand bezoeken de leden daarom een netwerkorganisatie. Want
daar leren startende ondernemers in
een relatief veilige omgeving andere
ondernemers kennen zegt Melissa
Oosterbroek, sinds kort de nieuwe
voorzitter van Young MKB Haarlem.

Young MKB Haarlem richt zich op
ondernemers in de regio Haarlem in
de eerste zeven jaar van hun bestaan.
In 2016 wordt het tienjarig bestaan
gevierd. Young MKB timmerde zeker de eerste jaren na de oprichting
stevig aan de weg. Na een periode
waarin minder activiteiten werden
ontplooid en het ledenaantal zakte,
is Young MKB onder leiding van een
nieuw en enthousiast bestuur weer
helemaal op de weg terug.
Lage instapdrempel
Melissa Oosterbroek werd vijf jaar geleden lid van Young MKB Haarlem. Ze
was net afgestudeerd bij de Universiteit van Amsterdam aan de faculteit
Economie & Bedrijfskunde met als
specialisatie innovatie en ondernemerschap. “Ik ben een geboren en
getogen Haarlemse. Na mijn studie
dacht ik even: ik ga voor een baan in
Den Haag of Amsterdam. Dat heb ik
bewust niet gedaan. Ik wilde in Haar-

Pitch mee met ‘Haarlem
Business pitch’ en schrijf je in!
Wie je ook bent en wat je ook doet
(als ondernemer), je wilt jouw boodschap uitdragen op een zo professioneel mogelijke manier voor een zo
breed mogelijk zakelijk publiek. Dit is
dé kans om jouw verhaal te perfectioneren en te presenteren.
Doe je dat als béste uit 5, dan ontvang je aanmerkelijk meer dan alleen
applaus.
Het is dus een wedstrijd, waarbij je
vooraf, onder professionele begeleiding’ de gelegenheid krijgt om je
salespitch te oefenen en te maken tot
de pitch die je altijd al wilde geven.

24 mei
Polderborrel Waarderpolder
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: Content United
Tappersweg 12-K Haarlem
Meer info: www.waarderpolder.nl
24 mei
De kracht van personal branding
Ondernemend Hoofddorp
Tijd: 18:30 tot 21:30
Locatie: Rabobank Regio Schiphol
Polarisavenue 150 in Hoofddorp
Meer info:
www.ondernemendhoofddorp.nl

www.sopitch.nl

lem wonen en werken. Via google
kwam ik bij Young MKB Haarlem terecht. De club kwam op mij professioneel over. Verder was er een lage
instapdrempel van slechts 50 euro
per jaar. Dat is overigens nog steeds
zo. Zeker als beginnend ondernemer
moet je nu eenmaal op de kleintjes
letten. De georganiseerde bijeenkomsten waren leuk, gezellig en ondernemend. Daarom ben ik altijd lid
gebleven en dus ook in gegaan op
het verzoek voorzitter van een geheel vernieuwd bestuur te worden.”
Rabobank wisseldiner
Het ledenbestand van Young MKB is
divers, van startups tot zelfstandig
creatieven. Melissa: “Veel verschillende typen ondernemers dus. Maar
er is wel een gemene deler. Als starter
loop je vaak tegen dezelfde problemen aan. Dat zorgt voor een onderlinge klik inclusief de intentie elkaar
beter te leren kennen. Dat beter
leren kennen ondersteunen we op
verschillende manieren. Zo organiseren we op woensdag 22 juni samen
met MKB-Haarlem het Rabobank XXL
wisseldiner. We eten in verschillende
restaurants met in elk restaurant een
verschillende gang en tafelsetting.
Het wordt ongetwijfeld een mooie
en gezellige avond voor ondernemers.”

OPEN

DAG
PASWERK
21 MEI 2016

Presentaties
Demonstraties
Kinderactiviteiten
Zaterdag 21 mei
10.00 - 15.00 uur
www.paswerkopendag.nl

Wat is een salespitch?
Een ‘sales pitch’ is bedoeld om mensen te verbinden met jouw product,
je dienst, bedrijf en vooral met jou.
Een goed sales pitch kan de aanleiding zijn om eens verder met elkaar
te praten over samen zaken doen en/
of een dusdanige indruk achterlaten,
dat er mogelijk een ‘match’ is met iemands netwerk.
Waarom zou je er aan mee doen?
 als je stopt met beter worden je
ophoudt goed te zijn.
 hier een uitdaging ligt waar je áltijd
winnaar zult zijn.

Harald Westerman en Constant Lamp

 zeker als ondernemer, pak je alle
kansen om je te verbeteren.
 je mag spreken voor een
aantrekkelijk zakelijk netwerk.
 de prijs een mooi profiel op Goede
Zaken in Haarlems Dagblad &
IJmuider Courant is.
 de prijs een luncharrangement is
bij de ‘Bokkedoorns’ .
 de prijs een ‘vlucht’ bij Vluchtsimulator.nl te Spaarnwoude is.
Na inschrijving word je ingedeeld
voor een van de workshops (31 mei
óf 13 juni - van 19.30 tot 21.30), je
mag uiteraard een voorkeursdatum
aangeven.
De ‘uitverkorenen’ mogen hun pitch
vertellen op de ‘Grande Finale Avond’,
op 29 juni.
Een vakkundige jury zal uiteindelijk
de winnaar bekend maken en de prijzen overhandigen.
De kosten per inschrijving zijn € 15,(ex btw).
Deze prijs is inclusief: workshop,
catering, faciliteiten.
Ook niet leden kunnen zich aanmelden.
Voor meer info: www.sopitch.nl, aanmelden bij: info@constantlamp.nl

