
Vernieuwde website
Graag wijzen wij u op onze vernieuwde website www.de-corner.nl. Deze is in een fris 
jasje gestoken en biedt u een bron van informatie, ook op smartphones en tablets. 
Via het gebruiksvriendelijke menu kunt u informatie vinden over de komende bij-
eenkomsten en actueel nieuws over of van De Corner. Ook kunt u de foto’s en een 
filmpje terugzien van de voorgaande bijeenkomsten, onze ledenlijst bekijken en 
spitten in het zeer complete archief van 30 jaar De Corner. Wanneer u zich aanmeldt 
voor onze pagina’s op LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube, weet u bovendien 
zeker dat u niets mist.

Nog geen lid van De Corner? 
Vijf redenen om dat wel te worden:

• U krijgt toegang tot een uniek netwerk bestaande uit ondernemers en bestuurders.
• U bent zeven keer per jaar van harte welkom op een ongedwongen netwerkavond 

met steeds weer een andere interessante spreker.
• U kunt kennis en kunde putten uit een actieve ondernemerssociëteit die al sinds 

1984 bestaat.
• U blijft via de website, social media en nieuwsbrieven op de hoogte van alle rele-

vante evenementen en het actuele nieuws uit de Zaanstreek.
• U betaalt een zeer voordelig tarief.

Lid worden regelt u via onze website www.de-corner.nl. Eerst kennismaken?  
Stuur dan een e-mail naar info@de-corner.nl en ontvang een vrijblijvende uitnodiging 
voor onze volgende netwerkbijeenkomst.
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Als hét Zaanse ondernemersnetwerk zijn wij het aan onze leden en onszelf verplicht 
continu in beweging te blijven. We volgen de actualiteit op de voet en zoeken steeds 
weer naar nieuwe manieren om ondernemers in de Zaanstreek met elkaar in contact 
te brengen. Onze website is daarbij ook een middel: om deze nog beter af te stemmen 
op de wensen van onze leden heeft er een make-over plaatsgevonden. Neemt u eens 
een kijkje? Ander nieuws van De Corner is het feit dat commissielid Herm Nieste, na 
ruim negen jaar penningmeesterschap, wegens andere werkzaamheden heeft moeten 
besluiten zijn functie neer te leggen. Zijn collega Marcel Beerse neemt het stokje van 
hem over. Uiteraard zullen wij Herm binnen de gelederen van de sociëteitscommissie 
in het zonnetje zetten, maar vanaf deze plek bedanken wij hem alvast voor zijn jaren-
lange inzet. Zijn opvolger Marcel stelt zich hieronder graag aan u voor.

Nieuwe penningmeester 
bij De Corner

NOTEER NU ALVAST DE BIJEENKOMSTEN 
IN 2015 IN UW AGENDA:

donderdag 8 januari

donderdag 5 maart

donderdag 16 april

donderdag 4 juni

donderdag 10 september

donderdag 15 oktober

donderdag 19 november

De Corner, in beweging voor ondernemend Zaanstreek

Marcel Beerse, partner Baker Tilly Berk Zaandam:

‘Even voorstellen, de nieuwe penningmeester van De Corner. Na een periode van 
anderhalf jaar kennismaking als lid bij De Corner, neem ik het stokje als penning-
meester over van kantoorgenoot Herm Nieste. Als niet-Zaankanter ben ik blij dat ik 
destijds geïntroduceerd werd als gast bij De Corner. Al snel raakte ik aan de praat met 
een ondernemer, die mij kennis liet maken met één van zijn relaties. Hierdoor kreeg 
ik de gelegenheid om op een makkelijke manier in een ongedwongen sfeer mijn  
netwerk uit te breiden. Voor mij zeer waardevol aangezien sindsdien de diversiteit in 
mijn eigen netwerk verder is toegenomen. Bij De Corner zijn de lijnen kort en ligt de 
drempel laag als het gaat om contacten leggen met MKB- en Grootbedrijf-  
ondernemers.’

Marcel J. Beerse


