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di. 5 november
Businesslunch
Met spreker Robbert Mica van 
VanderSat.
12.00-14.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl

di. 5 november
Talkshow NV IJmond
Voor en door ondernemers uit de IJmond.
17.00-18.00 uur
Locatie: Chateau Marquette
Aanmelden: sluis@decoalitie.nl
  www.ovijmond.nl

wo. 6 november
Congres Cybercrime
Voor mbk-ondernemers,  
door het RPCNH.
18.00-22.00 uur
Locatie: Cultuurkoepel Heiloo
  www.rpcnh.nl

di. 12 november
GZ Exclusief
Besloten lunch met gastspreker 
Peter Reesink (Defensie).
12.00-14.00 uur
Locatie: Brouwerskolkje Exclusief
  Aanmelden: goedezaken@decoalitie.nl

ma. 18 november
Kastanje Borrel
Regionale zakenborrel voor 
ondernemers.
15.30-19.30 uur
Locatie: Villa Westend
  www.kennemerbusiness.nl

ma. 18 november
Initiatievencafé
Met als thema het Haarlems 
Klimaatakkoord.
17.00-19.00 uur
Locatie: De DAKKAS
  www.haarlem.nl
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Voor de complete zakelijke agenda van 2019: www.goedezaken.nu/agenda

 

Maandag 18 november komen ruim 100 ondernemers, directeuren en 
professionals van bedrijven in de regio bij elkaar voor de jaarlijkse Kastanje 
Borrel. De locatie van het door Kennemer Business zakennetwerk georga-
niseerde evenement is deze keer Villa Westend, aan de rand van Haarlem.

Het programma van de najaarsborrel is compact en biedt volop netwerk-
mogelijkheden. Zo is het facultatieve onderdeel Speeddating concreet 
gericht op het maken van nieuwe businesscontacten. Door de heldere 
formule, de strakke tijdsindeling en de begeleiding kunnen deelnemers ef-
fectief netwerken. Vervolgens gaat de gratis toegankelijke borrel van start, 
waarna deelnemers - opnieuw facultatief - aan kunnen schuiven bij het buf-
fet. Nieuw tijdens de Kastanje Borrel is de Top 3 Kennemer Business tips.

Programma: 16.00-17.00 uur Speeddating, van 17.00-19.30 uur Kastanje 
Borrel, 17:50 uur: Top 3 Kennemer Business tips en aansluitend van 18.00-
19.00 uur buffet.

 Meer informatie en aanmelden: www.kennemerbusiness.nl/evenementen

Kastanje Borrel Villa Westend

In 2020 staat skateboarden voor het 
eerst op het programma bij de Olympi-
sche Zomerspelen en in Haarlem krij-
gen skaters binnenkort zelfs een eigen 
indoor skatepark. Bij de juli-editie van 
het Initiatievencafé vertelden Thomas 
Adamidis en Jesper Kieftenbeld over 
hun vergevorderde plannen rondom 
Skatepark Haarlem. 

Anton Bouman, regiovoorzitter van 
OKB Haarlem, was onder de indruk 
van het kansrijke initiatief. Samen 
met zijn mede-juryleden kende hij 
Skatepark Haarlem een klankbordtra-
ject van OKB toe, gefinancierd door 
samenwerkingspartner Rabobank 
Haarlem en Omstreken. Bouman: ‘Die 
jongens zijn ontzettend enthousiast 
en innovatief. Thomas is in 2015 ge-
start met zijn idee voor een indoor 
skatepark. Hij kreeg de gemeente 
Haarlem mee, die aan de Mincklers-
weg in de Waarderpolder een loods 
heeft gebouwd. Inmiddels zijn ze, na 
een succesvolle crowdfunding, met 
de inrichting bezig en alle obstakels 
aan het maken. Dat doen ze bijna al-
lemaal zelf, Thomas is afgestudeerd 
houtbewerker, en dat is echt fantas-
tisch om te zien. Met een maand of 
twee gaat de hal open.’

‘Aan de inkomsten van alleen skaters 
zullen ze niet genoeg hebben. Om 
een gezonde exploitatie te krijgen, 
is aanvullende horeca nodig. Zo zorg 
je dat zo’n hal iets blijvends wordt. 
Nu zijn die gasten heel goed in het 
inrichten van zo’n hal, maar dat geldt 
minder voor het schrijven van een 
businessplan of het opzetten van ho-
reca. Daar spelen wij een rol in, door 
advisering en begeleiding én door 
onze horeca-contacten aan te boren, 
in dit geval Fokke Hofman, die 25 jaar 

eigenaar was van hotel Lion d’Or.’
‘We helpen in eerste instantie een half 
jaar, na die tijd kunnen we altijd nog 
kijken welke begeleiding we kunnen 
geven. Ik ben pas tevreden als zij dat-
gene van de grond hebben gekregen 
wat ze voor ogen hadden. Zo’n initia-
tief als dit vind ik echt een verrijking 
voor de stad en het is geweldig leuk 
om daar met OKB aan bij te mogen 
dragen.’  

  www.ondernemersklankbord.nl 

Ondernemersklankbord ondersteunt Skatepark Haarlem  

Initiatievencafé heeft functie als netwerk- en inspiratieplek bewezen 
In de komende editie van het Initia-
tievencafé op 18 november pitchen 
Haarlemse ondernemers en inwoners 
hun idee om de stad verder te verduur-
zamen. Het beste idee wordt beloond 
met een startbedrag van 5000 euro. 
Maar ook de overige initiatiefnemers 
gaan niet met lege handen naar huis: 
het Initiatievencafé heeft haar functie 
als netwerk- en inspiratieplek inmid-
dels bewezen.

Zo hield Raul Post op een van de eerste 
edities een pitch vanuit Ecoring Haar-
lem, dat in 2018 begon met het opzet-
ten van een tuinderij in Schalkwijk. 
Vrijwilligers verbouwen daar groen-
ten en fruit, terwijl deelnemers tegen 
een jaarlijkse bijdrage van 150 euro 
seizoensgebonden groenten mogen 
ophalen of zelf kunnen oogsten. 

‘Het doel van onze pitch was om meer 
mensen naar de tuinderij te krijgen’, 
blikt Raul terug. ‘Eerlijk gezegd kwam 
daar toen niet zoveel reactie op, maar 

het Initiatievencafé bleek wel veel net-
werkvoordeel op te leveren. Er waren 
de nodige mensen met vergelijkbare 
interesses, waardoor we meerdere 
verbindingen hebben gemaakt. Ook 
de gemeente is op allerlei manieren 
heel steunend voor ons geweest. 
Ik had een beetje het beeld ‘de ge-
meente wil niks’, maar daar blijken ook 
gewoon mensen te werken die willen 
helpen. Ik vind het Initiatievencafé 
echt het boegbeeld van de gemeente 
die mensen een kans wil geven, waar 
dat kan.’ 

Zoefzoef
Femke Nannes onderschrijft de net-
werkfunctie van het Initiatievencafé. 
Zij pitchte er de Zoefzoef, een elek-
trische vervoersdienst die met mede-
werking van vrijwilligers korte ritjes 
biedt aan mensen die minder mobiel 
zijn. ‘Mijn oproep was heel praktisch, 
ik zocht chauffeurs, planners en coör-
dinatoren. Daarnaast was ik op zoek 
naar iemand die aan wilde haken bij 

het team. Er is daarop iemand naar mij 
toegekomen die mij heeft geholpen 
met het nadenken over en opzetten 
van het financieringsmodel. Als star-
tend sociaal ondernemer ben je vaak 
het wiel alleen aan het uitvinden, ik 

vind het daarom fijn om regelmatig 
met iemand te kunnen sparren.’ 

‘Wat zo leuk is aan het Initiatieven-
café is dat je er met een hele con-
crete vraag komt, maar dat er ook 

veel ‘bijvangst’ is. Je haalt dingen op 
die je niet had verwacht. Ik probeer 
er altijd bij te zijn, er is een leuke sfeer 
en qua bezoekers is er een goede mix 
ontstaan van initiatiefnemers, ambte-
naren, inwoners en ondernemers. En 
ik kan nu zelf mijn eigen ervaringen 
delen en daardoor anderen tips geven 
en hopelijk weer wat verder helpen.’

Platform voor projecten
Behalve het Initiatievencafé biedt 
de gemeente Haarlem trainingen 
aan via de Initiatievenschool. Ook 
ondersteunt de gemeente het on-
line platform Haarlemlink.nl, waar-
op iedereen met een goed idee 
voor Haarlem terecht kan. Bij pro-
jecten die door de gemeente zelf 
zijn geïnitieerd wordt de samen-
werking gezocht onder de noemer 
Samen maken we de stad. Een vol-
ledig overzicht, meer informatie en 
relevante links zijn te vinden op 
www.haarlem.nl/initiatieven 

Femke Nannes:  'Als startend sociaal ondernemer ben je vaak het wiel alleen aan het uitvinden, 

ik vind het daarom fijn om regelmatig met iemand te kunnen sparren.’

Als afgestudeerd houtbewerker ontwerpt en bouwt Thomas Adamidis zelf bijna alle obstakels 

in de loods van Haarlem Skatepark.  


