
   

   

Uitnodiging ondernemersbijeenkomst 18 januari 2018 

‘Ondernemen is topsport’ 

Samen met Paul Havinga organiseren De Klimmende Règâhs op donderdag 18 januari 2018 een 
bijeenkomst voor u als ondernemer bij BMW-dealer Van Poelgeest in Noordwijk.  

Paul is een enthousiast, energiek en bevlogen spreker. Hij weet als geen ander ondernemerschap en 
sport met elkaar te verbinden. En hij weet wat de impact is van de ziekte kanker. Daarover kan hij 
vertellen en inspireren vanuit zijn ondernemerservaring bij BCC, Ahold, HEMA en als lid van de Raad 
van Toezicht van Alpe d’HuZes. 

Sport en ondernemen hebben vaak meer overeenkomsten dan op het eerste gezicht lijkt: passie, 
focus, samenwerking en omgaan met succes of teleurstellingen. Een eigen bedrijf runnen is heel hard 
werken. Het houdt niet alleen in: vrijheid en succes, maar ook risico nemen, verantwoordelijk zijn en 
omgaan met onzekerheid. Zeker als een ondernemer ziek wordt. Soms is het topsport om te 
overleven. De bijeenkomst is bedoeld om elkaar als ondernemers te leren kennen, ervaringen te 
delen en bedrijven bij elkaar te brengen.  

Wij zijn De Klimmende Règâhs  

Wij maken al acht jaar lang een vuist tegen (kinder)kanker. Wij zetten ons op sportieve wijze in voor 
Alpe d’HuZes en Giro di KiKa. Een aantal Règâhs is ondernemer en als vereniging ondernemen de 
Règâhs tal van activiteiten voor het goede doel. De afgelopen jaren hebben wij in totaal 212.000,-  
Euro opgehaald.  

Het programma 18 januari 2018 
18:00 – 18:30  Inloop en versnapering 
18:30 – 18:35  Welkom en opening  
18:35 – 18:50       Presentatie doelstelling De Klimmende Règâhs  
18:45 – 19:15  Presentatie Paul Havinga 
19:15 – 19:30   Pauze 
19:30 – 20:00  Verrassings spreker 
20:00 – 21:00    Borrel & hapjes en gelegenheid om te netwerken  
+/- 21:00    Einde bijeenkomst 

 
Adres       Contactpersoon De Klimmende Règâhs 
BMW van Poelgeest     René Klunder van Gijen 
Keyserswey 91      06-18501180 
2201 CX Noordwijk     renekl@ziggo.nl 
071 40 90 910 
BMW  van Poelgeest Noordwijk 
 

https://bmw-vanpoelgeest.nl/onze-vestigingen/van-poelgeest-noordwijk

