
SupporterS van het 
holland haarlem houSe 
wenSen onze haarlemSe 

topSporterS veel SucceS 
toe tijdenS 

de olympiSche Spelen in londen
 

Bettink Meijer Advocaten • Mazars •
dealz sponsorwerving & advies • Kinheim Top 

• Spaarnelanden • Kensen b.v. •
Boogaard Assurantiën • Cor Hendriks •

KPN • Stichting Sponsorgelden •
Asics • Amstel 

WENST 
ONZE KAMPIOENEN 

VEEL GOUD!
Veel succes voor alle Haarlemse en 

Nederlandse sporters in Londen

wenst alle Olympische 
sporters veel succes!

Chin up, stay cool and just do it

www.sportconnection.nl
Wateringweg 12,  2031 EJ Haarlem

organisatie & presentatie sportevenementen

Verblu�ende 
medaillespiegel 

Nederland 
trending topic?

Wij geloven er in! 

Goud Gaat 
voor Goud! 

Gemeente Haarlem en 
CitymarketinG Haarlem 

wensen de 
Haarlemse topsporters 
veel suCCes in london!

Haarlem105 RTV wenst alle 
Haarlemse sporters en vooral 

onze judoka’s 
veel succes op de Spelen.

Cor van der Geest 
iedere ochtend tussen 

09.30 en 10.00 uur in de 
ochtendshow op 89.9 FM!

Topsport Kennemerland staat vierkant 
achter onze Olympische atleten!

Ondernemers van harte welkom op 
London Breakfasts (delivered by DHL), 

waar we de prestaties van onze toppers 
in Londen volgen en eren. 

Uniek kijkje achter de schermen. 

Kijk op www.topsportkennemerland.nl 
voor informatie en inschrijving

wensen de organisatoren van het 
Holland Haarlem House

(SportSupport, Stichting Topsport Kennemerland,
Société Pim Mulier, SRO, City Marketing Haarlem 

en gemeente Haarlem)

veel succes met dit prachtige initiatief!

D I N S D A G  2 0  E N

W O E N S D A G  2 1

S E P T E M B E R  2 0 11

NOTEER IN uW AGENDA!

g o e d e z a k e n . n u

E V E N T P A R T N E R S

Haarlems Dagblad en IJmuider 
Courant organiseren dinsdag 20 en 
woensdag 21 september voor de 
tweede keer in successie de Goede 
Zaken Ondernemers-2-daagse. 
Bedrijven uit de regio kunnen zich 
daar op een unieke wijze presenteren. 
De nadruk bij de Goede Zaken 
Ondernemers-2-daagse in Hotel 
Haarlem Zuid ligt op de interactie 
tussen ondernemers uit de regio.

Goede Zaken, de B2B pagina in het Haarlems 

Dagblad & IJmuider Courant, is uitgegroeid 

tot een centrale ontmoetingsplaats waar 

ondernemers kennis en visie uitwisselen. Ook 

de webste goedezaken.nu, mag zich verheugen 

op een groeiende belangstelling.

50 standhouders op bedrijvenbeurs
Tijdens de Ondernemers-2-daagse worden 

workshops, startersbijeenkomsten, product-

presentaties en lezingen georganiseerd. Een 

hoogtepunt van de Ondernemers-2-daagse is de 

komst van René van der Gijp. Dit mediafenomeen 

zal, op zijn eigen bekende humoristische maar 

zeker niet oppervlakkige wijze, de link tussen 

sport en ondernemen leggen. Tevens is er een 

bedrijvenbeurs waar 50 regionale bedrijven zich 

presenteren en zijn er inspiratiesessies. Verder zal 

Jaap Sluis van De Coalitie een aantal ondernemers 

en andere deskundigen interviewen naar de 

essentie van het ondernemen. 

Miljoenennotaontbijt
Vorig jaar vormde het Miljoenennotaontbijt 

tijdens de Goede Zaken Ondernemers-2-daagse 

een druk bezocht evenement. Ook dit jaar vormt 

het door Haarlems Dagblad & IJmuider Courant 

en VNO NCW op woensdag 21 september 

georganiseerde ontbijt een onderdeel van 

het programma. Kosten bedragen € 15, vooraf 

aanmelden op goedezaken@hdcmedia.nl.

René van der Gijp spreekt bij Goede 
Zaken Ondernemers-2-daagse

Bel Julie Joustra of  
Jordy Rijnshoeven:  

088-824 1273 of e-mail naar
goedezaken@hdcmedia.nl

Voor meer informatie 
over deelname
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www.topformat.com

Take it to the Top in London!
Jingles & Commercials

Haarlem wenst Haar sporters 
veel succes in londen 

Het Holland Haarlem House de ideale plek voor supporters om 
onze Haarlemse en nederlandse topsporters te steunen. 

Het is tijdens de olympische spelen van 28 juli t/m 12 augustus 
geopend van 14.00 – 22.00 uur met live beelden vanuit londen 

en de talkshow Haarlem - londen. 

daarnaast is er voor de jeugd op doordeweekse dagen het 
sro sport- en speldorp en sportsupport 

sportclinics van 14.00 - 18.00 uur. 

Het Holland Haarlem House is gevestigd in het noordersportpark 
bij HFc edo aan de mr. Jan Gerritszlaan. 

meer info en het programma op www.hollandhaarlemhouse.nl

Postadres: IJsbaanlaan 4a , 2024 AV Haarlem

Société
Pim Mulier

De Société Pim Mulier 

wenst de 

Haarlemse Olympiërs 

succesvolle 

Olympische Spelen toe. 

Wij hopen op 

een nieuwe 

‘Haarlemse Held’

Haarlemse en Nederlandse 
sporters, 

veel succes in Londen

Wij maken sporten mogelijk, jullie de successen. 

Haarlemse sporters, veel succes in Londen.


