ONDERNEMERSAVOND GELDZAKEN GOED BEZOCHT
Zo'n 80 ondernemers bezochten op 17 oktober 2013 de informele en
informatieve avond over Geldzaken. Als eerste schoof de kersverse
directeur Bedrijven van de Rabobank Oss e.o. Rob Steenhorst aan tafel
bij gespreksleider Peter Taylor Parkins. Boodschap van de Rabobank:
de deur is nog altijd open. Maar liefst 70% van de aanvragen wordt
volledig gehonoreerd. John Verheijen, eigenaar en adviseur bij
Straefin Consultancy plaatste enkele kritische noten over de lang
lopende en vaak ondoorzichtige procedures van banken. Een
belangrijke tip voor de ondernemers in de zaal: zorg dat je goed weet
welke gevolgen een lening heeft. Ook op de lange termijn. En, zo
drukte hij de toehoorders op het hart: zorg altijd voor een goed plan in
geval van calamiteiten.

Clemens Bolhaar van de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM) bracht
goed nieuws. Hij gaf tekst en uitleg over de financieringsinstrumenten
microkedieten en Q-credits. Daarnaast ondersteunt de BIM ook bij het
leerproces. Dat kan heel snel gaan al ondernemers deelnemen aan
'Innovation in a week' waarbij in een soort snelkookpan kennis wordt
gedeeld. Startende ondernemers zijn eveneens van harte welkom bij
het OndernemersLift+ van Raymond van den Bos. Een netwerk van
ondernemers,overheid en onderwijs die innovatieve startende en
groeiende (student)ondernemers in de regio Noordoost-Brabant.helpt.
Ze doen dat onder andere door het organiseren van informatie- en
netwerkbijeenkomsten en het vinden van de juiste wegen door de
samenwerking met initiatieven zoals StartersSuccesOss.

Aan de hand van de casus van D'Jeff van der Ven, eigenaar van
Roestvrijstaalindustrie Geton BV werd de zaal aan de hand genomen
door de stappen die een beginnende ondernemer te zetten heeft. Zijn
advies: hou je bij je core business en laat je goed adviseren en
begeleiden op de gebieden die nieuw voor je zijn zoals het opstellen
van een businessplan. Waarbij het ven belang is dat je de regie niet
aan de adviseurs af moet geven. Houd de touwtjes zelf goed in
handen, zo waarschuwde hij.
De avond werd muzikaal opgeluisterd door de heren van In My Tree
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Zo'n 80 ondernemers bezochten op 17 oktober 2013 de informele en
informatieve avond over Geldzaken. Aan tafel schoven o.a. Rob
Steenhorst, directeur Bedrijven van de Rabobank, Clemens Bolhaar van
de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM) en Raymond van den Bos
van OndernemersLift+.
Via de links in het artikel hierboven, is alle achtergrondinformatie over de
sprekers terug te vinden.
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