Gratis parkeren: U kunt parkeren
op het parkeerterrein bij het
Zaans Museum. Na afloop kunt
u het parkeerterrein gratis verlaten.

De Cornerbijeenkomsten worden gehouden
in het Zaans Museum, Schansend 7
1509 AW Zaandam (Zaanse Schans)
Telefoon 075 – 681 00 00

Jupiterstraat 16, 1562 WR Krommenie

Zakelijk su
maatschappel cces,
ijk dele
n

Kom samen met een
introducé gezellig netwerken op
de 219de Cornerbijeenkomst

UITNODIGING
donderdag 16 april 2015
Volgende bijeenkomsten

donderdag 18 juni 2015*

donderdag 10 september 2015

donderdag 15 oktober 2015

16 april 2015

Visie en toekomst

Zakelijk succes, maatschappelijk delen
Pieter Hildering, directeur Hiltex BV

PROGRAMMA
16 APRIL 2015

Als succesvol bedrijf (onder andere winnaar van de Zaanse Ondernemingsprijs 2013) ontvangt Hiltex elk jaar ongeveer 60 verzoeken tot
sponsoring. Die vele verzoeken kan Pieter echter onmogelijk allemaal

17.00 – 17.30 uur

honoreren. Zowel persoonlijk als bedrijfsmatig hanteert hij de visie

Ontvangst

dat sponsoring de samenleving iets moet opleveren. Dat kan zowel via

17.30 – 17.40 uur

Wat bindt ons in de samenleving en wat zijn de overwegingen wanneer het gaat

eenmalige als via langdurige overeenkomsten. Daarnaast is de vraag

over geld? Waar komen deze twee elementen tezamen? Wanneer kies je in deze

gerechtvaardigd: wat doet de vereniging voor de sponsor? Meestal is

virtuele tijd voor sponsoring en wanneer niet? En wat kan je denkwijze betreffende

dit een standaardlijstje wat niet echt interessant is. Volgens Pieter

geld in één klap beïnvloeden waardoor deze niet meer hetzelfde is als voorheen?

17.40 – 17.50 uur

is het dan ook zaak dat sponsor en gesponsorde samen kijken naar

Actualiteiten

Lastige vraagstukken waarop het makkelijker antwoord geven is wanneer je

wat zij écht voor elkaar kunnen betekenen; dat is geen vrijblijvende

erover kunt sparren met andere ondernemers. Gelukkig zijn er ondernemers die hun

afspraak, maar een gezamenlijke taak! De gedachte waarin alles

17.50 – 18.40 uur

zakelijk succes, maatschappelijk willen delen. Pieter Hildering is zo’n ondernemer,

draait om ‘what’s in it for me’ heeft Pieter met zijn bedrijf Hiltex al

Presentatie door

en hij wil graag zijn kijk op de wereld van geld en sponsoring met onze

jaren geleden losgelaten.

Pieter Hildering

Opening door de voorzitter

Vragen stellen en discussie

Cornerleden delen.
Simpele foto

18.40 uur

Sponsoring en geld

Een andere belangrijke vraag binnen sponsoring is de vraag waar je

Miljoenen mensen bezoeken wekelijks een sportevenement. Sport brengt ons samen

wenst te sponsoren. Een lokale bakker heeft weinig aan een reclame-

en is wellicht de beste samenbrenger van de laatste tien jaar. Maar dan nog blijven er

uiting bij Ajax of AZ, want dat is zijn doelgroep niet. Pieter heeft

18.40 – 19.00 uur

vragen. Waarom investeer je als ondernemer in sponsoring? Welke doelen streef je na

als sponsor de naam Hiltex verbonden aan die van korfbalclub KZ

Netwerken

en welke juist niet? Het is interessant om te ervaren wat voor uitwerking sponsoring

uit Koog aan de Zaan (met een overwinning op Europees niveau) en

van een sportevenement op je onderneming kan hebben en wat voor invloed het dan heeft in een financieel

aan een aantal voetbalclubs. Maar ook jonge topsporters verdienen in

19.00 uur

opzicht. Pieter Hildering van Hiltex Technische Weefsels heeft er een uitgesproken mening over. Als dammer

zijn optiek ondersteuning. Tijdens de Cornerbijeenkomst op 16 april

Een ‘hapje eten’ en netwerken

denkt Pieter sowieso anders dan de meeste mensen; hij kijkt naar álle mogelijkheden en niet alleen naar

deelt Pieter zijn kennis en ervaring rondom sponsoring graag met u.

de mogelijkheden die voor de hand liggen of die in eerste instantie het beste lijken te zijn. Sponsoring is

Daarnaast wil hij het ook graag met u hebben over geld en over hoe

inmiddels al 25 jaar een deel van zijn leven en heeft geleid tot diverse nationale en internationale titels.

een simpele foto zijn gedachten over geld compleet op zijn kop zette...

Pieter Hildering

Afsluiting door de voorzitter

Keukennieuws
Heerlijk voorjaarsbuffet

U komt toch ook?

Cornerprijs € 15,00

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

*

Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek

Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl

De eerder geplande bijeenkomst voor
4 juni is, i.v.m. een gewijzigd programma,
verplaatst naar 18 juni 2015.

Foto’s: Dirk Jongejans

