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ONDERNEMER
VAN HET JAAR

2014

10 12 14

CREATIEF OMGAAN MET CRISIS
CIRCULAIRE ECONOMIE
DUURZAME INZETBAARHEID MEDEWERKERS
INZET VAN HET INTERNET
ECOLOGISCH

/ DUURZAAM

Datum: woensdag 10 december 2014
Locatie: Van der Valk Hotel Wolvega
Tijd: 19.30 uur tot circa 00.00 uur
Entree: gratis voor leden van de CCW + 1 introducé
Niet-leden of meerdere introducees betalen €15,00 entree
per persoon. Na aanmelding krijgt u per e-mail een factuur.
Consumpties: Tot 00.00 uur zijn consumpties inbegrepen.
Na 00.00 uur zijn consumpties voor eigen rekening.

Aanmelden kan via: (klik op de link)
ovhj@ondernemeninweststellingwerf.nl
Vermeld of u CCW-lid bent en met hoeveel personen
u komt.
Deze uitnodiging is bestemd voor alle ondernemers in de gemeente Weststellingwerf! Stuur hem daarom gerust door naar
iemand die hem niet gekregen heeft!

ETC.
In de snel veranderende omgeving, staan ondernemers voor de
uitdagende taak hier op in te spelen. De jury, bestaande uit Siem
Jansen (directeur NOM), Sippy Tigchelaar (KNSB), Jeroen van Heck (winnaar 2013) en Bouwe de Boer (adviseur duurzaamheid en energie), kijkt
in de beoordeling daarom naar aspecten als circulaire economie, inzet van
het internet, een duurzaam beleid ten opzichte van medewerkers of een
biologisch dynamische werkwijze.
De genomineerden:

Eric van der Zee Martec, Wolvega
Alex Travaillé Wolvega Panelen, Wolvega
Jan Feersma Hoekstra en
Albert de Puijsselaar
Agriton, Noordwolde
In de loop van de avond verzorgt Bouwe de Boer een korte inleiding over
duurzaam ondernemen. Bouwe de Boer werkt bij de gemeente Leeuwarden
als adviseur duurzaamheid en energie. Hij stond tevens aan de wieg van de
Solar Challenge, waar hij nog steeds ieder jaar aan meewerkt als adviseur.
Afgelopen jaar ontving hij als eerste de Wubbo Ockels Award.
Na het officiële deel, met de onthulling van de winnaar, is er onder het
genot van een hapje en drankje gelegenheid om na te praten en te netwerken. Mister Sunlight luistert de avond op met een akoestisch optreden.
De winnaar wordt tijdens een ondernemersavond op 10 december bekendgemaakt. Graag tot ziens op 10-12- ‘14

kijk ook op de website: www.ondernemeninweststellingwerf.nl
De verkiezing
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