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9 oktober 2014

teams traint op sportpark Kalverhoek.

PROGRAMMA
9 OKTOBER 2014

Brug tussen bedrijfsleven

17.00 – 17.30 uur

De realisatie van het nieuwe trainingscomplex in de Zaanstreek biedt

Ontvangst

Het streven is dat AZ vanaf het seizoen 2015-2016 met alle jeugd-

AZ terug in de Zaanstreek; de historische
banden worden weer aangehaald
Henk van Rijnsoever, manager commercie AZ

volop kansen. AZ-talenten kunnen zich hier optimaal ontwikkelen,
maar het complex biedt ook kansen om een brug te slaan tussen

Henk van Rijnsoever

17.30 – 17.40 uur
Opening door de voorzitter

Dat er altijd al een band bestond tussen Alkmaar en de Zaanstreek mag duidelijk

Zaanse bedrijven en het zakelijke netwerk van AZ. Dit bedrijfsnetwerk

zijn. In 1967 zagen de profclubs Alkmaar ’54 en FC Zaanstreek gezamenlijk meer

vormt, met ruim 2.500 ondernemers die elkaar tweewekelijks ont-

toekomst voor zichzelf in het betaald voetbal en besloten ze te fuseren tot AZ’67. Deze

17.40 – 17.50 uur

moeten tijdens de thuiswedstrijden in het AFAS Stadion, het grootste

Actualiteiten

historische verbinding wordt, met de geplande komst van het nieuwe trainingscomplex

en meest dynamische netwerk van Noord-Holland. AZ heeft openheid

naar sportpark Kalverhoek, weer in ere hersteld. En als het aan AZ ligt, betekent de

en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel staan. De informele

17.50 – 18.40 uur

komst van de Alkmaarders niet alleen een sportieve impuls maar ook een versterking

voetbalsfeer blijkt een succesformule voor veel bedrijven. De afdeling

Presentatie door

van de economische as tussen Alkmaar en de Zaanstreek. Vrijdag 6 juni 2014 was

Commercie van AZ zet de belangen van het bedrijfsleven voorop en

Henk van Rijnsoever

een belangrijke datum in de historie van AZ. Op deze dag werd de overeenkomst

organiseert veel activiteiten om de onderlinge contacten te bevor-

Vragen stellen en discussie

voor de verhuizing van het trainingscomplex van AZ naar de gemeente Zaanstad

deren. Daarnaast vormt het AFAS Stadion niet alleen tijdens, maar

ondertekend door Peter Tange (burgemeester Wormerland), Jeroen Olthof (o.a. wet-

ook buiten de thuiswedstrijden van AZ een unieke evenementenlocatie

houder sport gemeente Zaanstad) en Earnest Stewart (directeur voetbalzaken AZ).

voor vergaderingen, bedrijfsfeesten, beurzen en congressen.

18.40 uur
Afsluiting door de voorzitter
18.40 – 19.00 uur

‘We voelen ons welkom’

Presentatie De Corner

‘Met het ondertekenen van deze overeenkomst zetten we een grote stap vooruit in de toekomst van AZ’,

Henk van Rijnsoever, manager commercie AZ, neemt u op 9 oktober

reageerde AZ’s directeur voetbalzaken Earnest Stewart. ‘De jeugdopleiding is een belangrijke pijler onder

mee in de visie, ambities en actuele ontwikkelingen binnen AZ.

19.00 uur

onze toekomstvisie. Daarom willen wij de beste faciliteiten om onze talenten te kunnen ontwikkelen. Die

Uiteraard zal Henk ook stilstaan bij de laatste stand van zaken

Een ‘hapje eten’ en netwerken

kans biedt Zaanstad ons. Vanaf het allereerste moment is de gemeente daadkrachtig en welwillend geweest.

van het nieuwe trainingscomplex. Daarnaast ontvouwt hij de maat-

We hebben ook enorm veel positieve reacties gekregen, zoals recentelijk tijdens de kennismakingslunch met

schappelijke ambitie van AZ om ook de Zaanse jeugd aan te zetten

Zaanse ondernemers in het AFAS Stadion. Met de verhuizing naar Kalverhoek worden de historische banden

tot een gezonde levensstijl met meer beweging en gezonder eten.

met de Zaanstreek aangehaald. We voelen ons welkom. Dat geeft een goed gevoel.’ De komende periode

Henk zal tevens ingaan op de plannen om ook Zaanse ondernemers

draait alles om het voorbereiden van de daadwerkelijke realisatie van het complex. Achter de schermen

een optimaal platform voor relatiemarketing te bieden. En vertellen

wordt hard gewerkt aan het definitieve ontwerp van het nieuwe trainingscomplex. Daarna worden de

hoe het netwerkklimaat in het AFAS stadion ook voor u vruchten

bouwwerkzaamheden ingepland en afgestemd met de verenigingen die nu al op het sportpark gevestigd zijn.

kan afwerpen.

Netwerken

Keukennieuws
Heerlijk verrassingsbuffet
Cornerprijs € 17,50

Digitaal netwerken?
Word ook lid van onze
LinkedIn groep.
Kijk op onze website.
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