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Mag je als Nederlandse vrouw LEF tonen? 
 
Op donderdag 28 maart om 19:15 uur een “WOMEN MAINLY” event. 
Dan geeft namelijk Elske Doets een lezing  op de Kiefthoek. Elske  werd 
in 2017 landelijk bekend dankzij de titel ‘Zakenvrouw Van Het Jaar’. 
Deze gebeurtenis en de vele publieke optredens die volgden, hebben van 
haar in relatief korte tijd een gewaardeerde  persoonlijkheid gemaakt. 
Niet alleen is zij dankzij haar positiviteit en weloverwogen 
maatschappijkritiek uitgegroeid tot een inspirerend rolmodel voor 
ambitieuze ondernemers. Ook helpt ze jonge meiden via de Young Lady 
Business Academy op weg in het streven naar de absolute top. Voor het 
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oprichten van deze Academy kreeg ze erkenning met een 
bezoek van Koningin Máxima. Naast een veel gevraagd spreker 
is ze inmiddels een markante stem bij programma’s als 
‘Spraakmakers’ (Radio 1) en ‘BNR Zakendoen’ (BNR 
Nieuwsradio). Tevens publiceerde ze bij Uitgeverij Prometheus 
het boek ‘Het lef om gelukkig te zijn’, waarin ze laat zien dat je 
door consequent te kiezen voor levensgeluk zowel thuis als in 
je loopbaan op koers blijft. Voor deze lezing is iedereen 
uitgenodigd maar zijn vooral de vrouwen (van) van harte 
welkom. 

Walking dinner 
17 mei wordt er voor ons gekookt door zeer talentvolle studenten 
horeca ondernemers van ROC Horizon College afdeling Horeca.  

De studenten bedenken en maken heerlijke gerechten speciaal voor 
deze gelegenheid en deze worden uitgeserveerd aan de aanwezigen.  

Tijdens het walking dinner neemt Alex Pastoor ons mee in de 
ontknoping van de verschillende (aanstaande) finales op lokaal- en 
internationaal niveau. Die daarmee op zeker veel boeiender worden. 
Dus noteer: Vrijdag 17 mei, aanvang 18.00 uur. 

Word lid! 
De doelstelling van Business Club vvBergen is om als een echt 
werkend netwerk te fungeren.  Tevens zal de Business Club, op 
verzoek, dienen als adviesorgaan voor het bestuur van 
vvBergen. Het minimale streefaantal is 40 leden. De huidige 
leden worden van harte uitgenodigd elk een nieuw lid aan te 
brengen waarmee dit streefaantal snel gerealiseerd zal zijn. 

vv Bergen wordt financieel door de Business Club gesteund;  
50% van de opbrengsten van het club jaarlidmaatschap gaat 
direct naar vvBergen. De andere 50% zal worden besteed aan 
activiteiten en evenementen voor de leden van de Business 
Club.  

Het lidmaatschap van de Business Club vvBergen bedraagt  
€ 500,- ex BTW per seizoen; 1 juli t/m 30 juni.  
Sponsors van de voetbalvereniging genieten een korting op het 
lidmaatschap.  

Vraag naar de condities bij Henk Borst; 06-22407280, of stuur 
een email naar Theo van Etten; businessclub@vvbergen.nl.
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Velen zullen Joep Kotterlink 
(nieuw lid) kennen als exponent 
van een van de beste lichtingen 
van voetballend Bergen. Joep 
speelde bij BSV, AFC34, AZ en 
Berdos. Maar professioneel heeft 
hij de grootste successen geboekt 
als makelaar/taxateur. Sinds 1993 
is hij werkzaam in de makelaardij 
en sinds 2017 onder eigen vlag, 
“JOEPP Makelaardij”. Joep is de 
moderne makelaar, en ingegeven 
door zijn schat aan brede ervaring 
actief op het gebied van aankoop 
en taxaties. Dit laatste vaak in 
combinatie met zijn adviesrol 
voor institutionele beleggers, 
banken, ontwikkelaars, 
ondernemers èn particulieren met 
betrekking tot hun strategie op 
gebied van nieuwbouw- en/of 
bestaande bouwprojecten.  

Joep is ingeschreven in het 
Register van het NRVT, het 
landelijke register voor makelaar-
taxateurs, en het SCVM. 
Daarnaast is JOEPP Makelaardij 
aangesloten bij het Validatie 
Instituut NWWI en de Taxateurs 
Unie, zodat je met zijn 
taxatierapport bij elke bank 
terecht kunt. Kortom, JOEPP gaat 
mee met de tijd, is dynamisch en 
professioneel, en vooral zeer 
vertrouwd met zijn klanten. Zie 
voor meer informatie: 
www.joepp.nl  

NB. Joep woont nu nog hartje 
Alkmaar, maar om persoonlijke 
redenen zou hij z.s.m. willen 
verhuizen naar een huurwoning 
of appartement in de vrije sector 
in Bergen. Als makelaar weet hij 
als geen ander dat het netwerk 
vaak in dit soort zoekopdrachten 
voorziet. Dus als iemand iets 
heeft of weet dan graag …...  
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