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VOLGENDE BIJEENKOMSTEN:

donderdag 9 januari 2014

donderdag 6 maart 2014

donderdag 17 april 2014

donderdag 5 juni 2014 – 30-jarig bestaan 

www.de-corner.nl  info@de-corner.nl

De Corner bestaat volgend jaar 30-jaar en heeft een groot en stabiel ledenbestand met  

zo’n 400 leden en relaties. In de afgelopen jaren organiseerden wij ruim 200 netwerk-

bijeenkomsten met boeiende lokale en landelijke sprekers over interessante onderwerpen. 

Daar gaan we natuurlijk mee door, maar we willen meer. De Corner moet nog meer de 

plaats zijn waar ondernemers en bestuurders elkaar kunnen ontmoeten, hun zakelijke  

interesse kunnen bespreken en wellicht iets voor elkaar kunnen betekenen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom
Daarvoor zijn we opzoek naar nieuwe 
leden. Positieve ondernemers en maat-
schappelijk betrokken streekgenoten m/v, 
die in deze moderne tijd hun bijdrage  
leveren aan de nieuwe economie en de 
samen leving. Het 
bestuur van De 
Corner is breed 
in de maatschap-
pij geworteld en 
stelt zich ten doel 
u maximaal van 
dienst te zijn. Zeven 
keer per jaar op een 
donderdag, bieden 
wij u in een sfeer-
volle ambiance van 
vijf uur tot ongeveer acht uur, een grote  
vijver met waardevolle relaties. Om de  
kosten hoeft u het niet te laten, die zijn per 
programmajaar € 140,- exclusief btw.

Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst
Wij nodigen u van harte uit om eerst  
een keer te komen proeven. Maar u mag 
natuurlijk ook direct lid worden. Op onze 
website www.de-corner.nl kunt u alle  
informatie vinden (en u eventueel als lid 

aanmelden) over de 
pro gramma's en de rij-
ke historie van de  
Zaanse Ondernemers 
Sociëteit De Corner. 
Mocht u al lid zijn,  
dan nodigen wij u   
graag uit om de bijeen-
komsten in het Zaans 
Museum regel matig  
te (blijven) bezoeken.  
Op donderdag 9 janu ari  

2014 starten wij ons jubileumjaar met  
een feestelijke nieuwjaarsbij eenkomst.  
Wij ontmoeten u graag met uw introducé, 
u bent meer dan welkom. 

Zowel Tom Selling als Petra Hardeman heb-
ben aangegeven toe te zijn aan een nieuwe 
uitdaging. Beiden hebben de afgelopen  
jaren een waardevolle bijdrage geleverd 
aan de programmering van De Corner. 
Na respectievelijk dertien jaar en negen 
jaar, willen zij plaats maken voor nieuwe 
bestuurders met nieuwe frisse ideeën 
voor mooie en interessante programma's.  
Tijdens het jaarlijkse bestuurdiner zullen 
wij daar natuurlijk op een passende manier 
aandacht aan besteden.

Tom & Petra, bedankt voor jullie inbreng 
en vriendschap, wij blijven jullie natuurlijk 
graag ontmoeten op de Cornerbijeenkomsten.

Bestuurswisseling in  
De Corner
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