
 

 

NIEUWSBRIEF 

23-01-2016 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Agenda 2016 - met Tom Coronel op 19 april! 

 Reminder - uitnodiging ondernemerssessie economisch beleid gemeente 

Bernheze 

 Kamer van Koophandel: week van de financiering op 19 februari 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Agenda 2016 - met Tom Coronel op 19 april! 

De succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst is al achter de rug. Hieronder de data 

voor de overige bijeenkomsten voor alle leden in 2016. 

 dinsdag 19-4-2016     ledenvergadering met als spreker Tom Coronel 

 dinsdag 31-5-2016     bedrijfsbezoek 

 donderdag 14-7-2016 BBQ-zomerborrel 

 maandag 31-10-2016 ledenvergadering 

Reminder - uitnodiging ondernemerssessie economisch beleid 

gemeente Bernheze 

In de bijlage de uitnodiging van de gemeente Bernheze voor het deelnemen 

aan een ondernemerssessie over het economisch beleid van de gemeente. 

 

Op dit moment is de gemeente bezig om haar economisch beleid voor de 

komende jaren te herzien. Daarom nodigen zij van harte u uit om mee te 

denken.  

Deze sessie heeft plaats op 26 januari 2016 in De Heische Hoeve, Heideweg 1a 

in Loosbroek. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

19.00 uur             ontvangst met koffie/thee en kersenvlaai 

19.15 uur             bedrijfspresentatie De Heische Hoeve 



 

20.00 uur             ondernemerssessie: presentatie en gesprek 

21.30 uur             afsluiting met een borrel 

 

Aanmelden kan nog bij mevrouw Bouter via mail j.bouter@bernheze.org of via 

het algemene nummer 14 0412 voor de gemeente Bernheze 

Kamer van Koophandel: week van de financiering op 19 februari 

[bericht van de Kamer van Koophandel] 

Op zoek naar financiering? Er is voor ondernemers vaak veel meer mogelijk dan 

in eerste instantie wordt gedacht.De wereld houdt niet op bij de bank! 

Daarom attenderen wij u op de ‘week van de financiering’, die op 19 februari 

Eindhoven aandoet vanaf 15.30 uur. 

 

Meer informatie en aanmelden: http://www.kvk.nl/campagne/financiering/ 

 

De week van de Financiering is voor alle ondernemers die geld nodig hebben 

voor hun bedrijf en willen weten welke financieringsmogelijkheden er zijn. Ze 

gaan naar huis met een totaaloverzicht aan financieringsmogelijkheden, 

bruikbare tips en contacten.  

 

Wat kunt u verwachten? 

 Vormen van financiering, crowdfunding, informal 

investors,subsidieregelingen, leasing en factoring 

 Persoonlijk advies over welke vormen geschikt zijn, deskundigen 

beantwoorden vragen op het kennisplein 

 Financiers pitchen over wat ze te bieden hebben 

 Succesvolle ondernemers vertellen over hun ervaringen 

 Netwerkborrel 

 Korte kennissessies 

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

Secretariaat:   Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch 

E  h.van.oort@vanoort.nl    T  0412-457400   
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