dinsdag 31 mei 2016

Leermoment 2016
thema: leuker én makkelijker!

Locatie
Kernhem Accountants en Adviseurs B.V.
Huis Kernhem
Kernhemseweg 7
6718 ZB Ede
T: 0318 610 000
www.kernhemaccountants.nl
Geert Witjes

Herjan van Harselaar

Parkeren
Sprekers:
ing. G.T.H. (Geert) Witjes
Geert Witjes is subsidieadviseur bij Flynth, die al ruim 16 jaar ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf bewust wil maken subsidiekansen te herkennen. Dit onder het
motto: “Doe niets om subsidies, maar laat ze ook niet liggen”. Het traject van zoeken
naar mogelijkheden, beoordelen van subsidiekansen, de aanvraag van subsidies tot en
met de afhandeling en nazorg van subsidieaanvragen is voor hem gesneden koek.
H. (Herjan) van Harselaar
Voor Herjan van Harselaar is gezelligheid een belangrijke drijfveer. Als organisator
van de Curling competitie van Stichting Friends on Ice in Ede heeft hij een bijzondere
interesse voor de Curling sport zowel op ijs als op de baan. In het dagelijkse leven is
hij bedrijfsleider bij de Edese Drankenhandel en voorziet zo diverse evenementen in
de regio van een Curling faciliteit, waarbij de gezelligheid wordt versterkt door het
leveren van een hapje en drankje.

Er is voldoende parkeergelegenheid
op het landgoed.

Programma
16.00 uur
Ontvangst met koffie en koek
16.30 uur
Eerste leerronde: Leuker? Makkelijker?
16.45 uur
Tweede leerronde: Leuker! Makkelijker?
17.10 uur
Pauze
17.30 uur
Derde leerronde: Leuk!
18.00 uur
Ontmoeting met hapje en drankje
18.30 uur
Einde

‘Leuker én makkelijker!’
Om een relatie te onderhouden moet je erin investeren. Dit doet Kernhem Netwerk door
gedurende het jaar – naast de reguliere gesprekken – ook andere momenten te organiseren om de
relatie met u in te vullen. Jaarlijks zijn dit een tweetal ‘leermomenten’: bijeenkomsten die gericht
zijn om actuele of opmerkelijke zaken voor het voetlicht te brengen. Maar ook ont’moet’ingen:
bijeenkomsten, waarin meer nadruk ligt op het ‘niets-moeten’, en waarin de invulling verrassend en
memorabel is.
Komende bijeenkomst is weer een ‘leermoment’. Thema is ‘Leuker èn makkelijker’. De belastingdienst heeft de mond vol van het feit dat ze het niet leuker kunnen maken. Maar of zij het
makkelijker maken is ook zeer de vraag.
Verder zal een specialist ons wegwijs maken in het woud van subsidieregelingen. Hij brengt een
aantal eenvoudig toegankelijke investeringsregelingen op gebied van energie- en milieu onder uw
aandacht en gaat in op enkele laagdrempelige innovatieregelingen. Want dit ‘gevonden’ geld is
wel leuk. Maar het vinden is wellicht weer niet zo gemakkelijk.
Tenslotte een kleine workshop ‘Curling’: ‘Had u altijd al willen doen.’
Dit onder het motto: ‘Leuk!’
Kortom: een moment om elkaar weer te treffen en aarzelt u niet iemand mee te nemen en bekend
te maken met het Kernhem Netwerk.
Wij zien u graag op dinsdag 31 mei 2016.
Met het oog op een goede voorbereiding waarderen wij uw aan- of afmelding via
info@kernhemaccountants.nl of de andere communicatiemogelijkheden.
Een hartelijke groet,
Cor Konijnenburg
Kernhem Accountants en Adviseurs B.V.

Retouradres: Kernhem Accountants en Adviseurs B.V., Huis Kernhem, Kernhemseweg 7, 6718 ZB Ede

