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Als ondernemer of bestuurder bent u vanzelfsprekend geïnteresseerd 
in netwerken. Contacten leggen, weten wat er speelt in uw branche 
en uw bedrijf op de juiste manier presenteren; het is essentieel voor 
u. De Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner geeft u de kans dit 
alles zeer doeltreffend te doen. Al sinds 1984 bieden wij ondernemers 
en bestuurders uit de Zaanstreek de gelegenheid elkaar regelmatig 
te treffen.

Vijf redenen om lid te worden van De Corner

Netwerken bij de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

1U krijgt toegang tot een uniek netwerk 
bestaande uit ondernemers en 

bestuurders.

2U bent zeven keer per jaar van harte 
welkom op een ongedwongen net

werkbijeenkomst met steeds weer  
een andere interessante spreker/onderwerp.

Najaarsprogramma
Het bestuur is druk bezig met de invulling 
van de najaarsbijeenkomsten. Op 10 sep
tember komt Ton Toben, directeur 
Buteressence en winnaar Zaanse 
Ondernemingsprijs 2014, ons alles vertel
len over zijn succesvolle bedrijf. Actuele 
ontwikkelingen in de nieuwe media  
worden op 15 oktober door media
deskundige Piet Bakker van De Orkaan 

Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot hét Zaanse ondernemersnetwerk. Zo zijn we partner van de 
Zaanse Ondernemersdag en de Zaanse Startersprijs. Zeven keer per jaar organiseert De Corner  
netwerkbijeenkomsten voor haar leden en genodigden. Kenmerkend voor deze bijeenkomsten op 
donderdagmiddag zijn de hartelijke ontvangst bij het Zaans Museum vanaf 17:00 uur, de presentatie 
van relevante actualiteiten, de steeds wisselende spreker, de discussie met de zaal, de prettige 
ambiance en het heerlijke ‘hapje eten’ na afloop. Inhoud en gezelligheid staan centraal.

Relevante actualiteiten, steeds wisselende spreker, prettige ambiance en een heerlijk ‘hapje eten’.

5U betaalt een zeer voordelig tarief.

Lid worden regelt u via onze website 
www.de-corner.nl Eerst kennis-
maken? Stuur dan een e-mail naar  
communicatie@de-corner.nl en ont-
vang een vrijblijvende uitnodiging 
voor een volgende netwerkbijeenkomst.

gepresenteerd en op 19 november zal 
Mirjam van Dijk, directeur Royal Duyvis 
Wiener, ons alles vertellen over hun nieu
we technologiecentrum en het 130jarig 
bestaan. Weer een mooi najaarsprogram
ma met boeiende sprekers en interessante 
onderwerpen. 

U komt toch ook?

3U kunt kennis en kunde putten uit een 
actieve ondernemerssociëteit die al 

sinds 1984 bestaat.

4U blijft via de website, Social Media  
en nieuwsbrieven op de hoogte van 

alle relevante evenementen in  
de Zaanstreek


