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Geachte heer/mevrouw,

Op donderdag 13 september aanstaande organiseren wij onze feestelijke 200ste bijeenkomst, weer een 
mijlpaal in de geschiedenis van de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner. Met zeven bijeenkomsten 
per jaar begint ons dertigjarig bestaan ook al aardig in zicht te komen. We hebben een uitstekende plek 
gekozen om dit bijzondere feit te markeren en die bovendien goed past bij de nieuwe stijl van De Corner: 
het Zaans Museum.

Door rondvraag en brainstormbijeenkomsten met leden proberen wij onze programma’s actueel te  
houden en goed te laten aansluiten op dat wat onze leden willen. De staalkaart die daaruit voortvloeit, 
geeft altijd een mooie mix van ondernemen, lokale en regionale ontwikkelingen en actualiteit. Ook  
trachten we ieder jaar de schijnwerpers te richten op een typisch Zaans bedrijf dat op zijn eigen wijze 
goed aan de weg timmert. De programmering vormt de trailer voor de belangrijkste doelstelling van  
De Corner: het netwerken. Zeker in deze economisch lastige tijd is er behoefte aan een goed podium en  
goede ambiance waar ondernemers en vakgenoten elkaar ontmoeten. We hebben dan ook de  
spreektijd van de gasten korter gemaakt om meer ruimte voor het netwerken in te ruimen.

De Corner is juist de plek waar jong en oud elkaar kunnen vinden. Dat is onze doelstelling, daar zijn 
wij voor bedoeld. Geen belangenbehartiger, maar een netwerkclub waar ondernemers elkaar kunnen 
ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Dat willen we faciliteren op een aangename manier. De Corner 
biedt een zeer aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor ondernemers en bestuurders. 

Hebt u er wel eens aan gedacht bij het bezoek aan De Corner een werknemer of collega mee te nemen 
die ook voordeel van deze netwerkclub kan hebben? Dat kan! En ook uw partner is natuurlijk van harte 
welkom. De Corner heeft ook na de 200ste bijeenkomst weer een mooi programma op stapel staan. 
Reserveer nu alvast de datum 11 oktober, 22 november en 10 januari 2013 in uw agenda. Wij ontmoeten 
u graag met uw introducé, u bent meer dan welkom.

Medio augustus ontvangt u de officiële uitnodiging voor de feestelijke 200ste bijeenkomst op donderdag 
13 september.

Met vriendelijk groet namens het bestuur,

voorzitter Ton Komen


