
Uitnodiging bijeenkomst 
”De kracht van de ondernemer”

maandag 7 maart 2016

Een aandeel in elkaarrabobank.nl/twenteoost



Programma
19.30 uur:  Ontvangst

20.00 uur:  Opening door Marcel Wijnen en Ellen Loohuis (LTO)

20.10 - 20.45 uur:  Sectormanager Clemens van der Aa 
presenteert de ‘Melkveehouderij in Balans’. Met het afschaffen 
van het Europese melkquotum is de melkveehouderij in een 
nieuw tijdperk aangekomen. De sector is een beperkende factor 
kwijtgeraakt en nu komen nieuwe kansen en belemmeringen 
in beeld. Door al deze ontwikkelingen is de melkveehouderij 
zoekende naar een nieuwe balans. Clemens praat u bij over deze 
ontwikkelingen en neemt u mee in de verwachtingen voor 2016.

20.45 - 21.30 uur:  Paulien Hogenkamp (agrarisch coach)
De agrarische sector staat bekend om hard werken en weinig 
verdienen. Als het tegenzit, wordt vaak geprobeerd het op te 
lossen door nog harder te werken. Het moet anders, maar hoe? De 
makkelijkste weg is om op de oude ‘vertrouwde’ voet verder te gaan, 
vol te houden en te hopen op betere tijden. Maar als je 

doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Paulien laat ondernemers 
ervaren dat de oplossing van een probleem altijd begint bij jezelf 
en dat een oplossing die van binnenuit komt de meest duurzame 
oplossing is.

21.30 - 21.45 uur: Korte pauze

21.45 - 22.30 uur:  Frank Krake, die van rampondernemer 
succesondernemer werd. Zijn bedrijf overleefde de vuurwerkramp, 
de aanslagen van 11 september en SARS. Frank houdt een 
inspirerend verhaal over overwinnen bij tegenslagen. Inmiddels 
startte hij verschillende nieuwe bedrijven, waar hij vol passie 
over vertelt. Met zijn meeslepende en bijna ongeloofwaardige, 
maar waar gebeurde verhaal, is hij een inspiratiebron voor iedere 
ondernemer. 

22.30 - 23.00 uur: Napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

De kracht van de ondernemer

De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan razendsnel. Als agrarisch ondernemer staat u voor stevige uitdagingen. De combinatie van 
vakmanschap én ondernemerschap zijn hierbij belangrijker dan ooit. Hoe komt u als ondernemer in uw kracht? Als Rabobank en LTO dragen wij 
hieraan graag een steentje bij. Daarom organiseren wij op maandag 7 maart 2016 de bijeenkomst “De kracht van de ondernemer” in het 
Kulturhus aan de Oranjestraat 23 in Denekamp.

Aan de linkerkant treft u het programma en een overzicht van de sprekers aan. Zoals u ziet is het een gevarieerd programma waarmee u uw 
voordeel kunt doen in uw bedrijfsontwikkeling.

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd om hierbij aanwezig te zijn? Meld u dan voor 1 maart 2016 aan via de website events.rabobank.com/twenteoost/MV2016. U 
drukt op ‘registreren’. U vult uw e-mailadres in en via de link die u hierna per e-mail ontvangt, maakt u uw aanmelding definitief. Meldt u zich liever 
telefonisch aan? Belt u dan met onze Bedrijvendesk. Onze adviseurs zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (0541) 68 17 00. Mailen kan 
ook naar bedrijven.twenteoost@rabobank.nl. 

Wacht niet te lang met aanmelden. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol = vol.

Graag tot ziens op 7 maart!

Met vriendelijke groet,

drs. Marcel Wijnen
directeur Bedrijven Clemens 
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