
 

       

 

 

FORUM  

Ondernemen, Topsport en Netwerken! 

Ondernemen is Topsport bedrijven,  

Topsport bedrijven is Ondernemen! 

 
Op woensdag 3 april aanstaande kunt u Topsport bedrijven en tegelijkertijd Ondernemen 

want Ondernemen is Topsport bedrijven en Topsport bedrijven is Ondernemen!                
Het één kan namelijk niet zonder het ander. 

 
Hoe? 
 
Eredivisieclubs in Zuid Oost Drenthe gaan samenwerken en slaan de handen ineen! Ook dat is 
Ondernemen, Topsport en Netwerken! De samenwerking zal bestaan uit het regelmatig organiseren van 
Netwerkbijeenkomsten, dit om het Ondernemersklimaat in Zuid Oost Drenthe aan te jagen. Bovendien 
gaan de drie Topsportclubs gezamenlijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

E&O, FC Emmen en Hurry Up geven hiervoor het startschot op                                        
woensdagavond 3 april, aanvang 19.30 uur                                                                           
op het Sportlandgoed Zwartemeer te Zwartemeer 

De avond staat onder leiding van Dagvoorzitter Evert ten Napel, bekend van Klazienaveen, Voetbal én 
Handbal. Commentator van het volk, wars van stereotiepe uitdrukkingen en meer bekend van;  'Schiet 
maar jongen!!’, ‘Ja!!’, ‘Natuurlijk!!’, 'Een gevaarlijke afglijder!!', 'wat scheelt het!!', 'die dekselse Messi!!', 
'Honolulu-game', 'op de deklat!!' en 'goeie genade'. 

Een leuk en onderhoudend programma met als toetje de mogelijkheid andere ondernemers te 
ontmoeten en …..  uiteraard  ….  om te Netwerken.  

De toegang is gratis. Koffie, thee en cake wordt u aangeboden door Sportlandgoed Zwartemeer. 
Verdere drankjes zijn voor eigen rekening.                                                                                       

Aanmelden uiterlijk 27 maart                                                                                                        
info@sportlandgoed.nl                                                              

Het meenemen van een introducé is toegestaan, mits ook aangemeld. 

Toegang is op basis van overhandiging van het eigen visitekaartje. Onder alle visitekaartjes worden drie 
ballen verloot met handtekeningen, eentje van elke topsportclub. Mooi collectors-item om te winnen! 

 



 

Het programma: 

 
19.30 uur  Ontvangst met koffie/thee en cake 
 
19.55 uur  Opening door Erik Manning (initiatiefnemer) 
 
20.00 uur  Forum 

 “ Zonder Topsport geen goed Ondernemersklimaat in Zuid Oost Drenthe”  
 
Dagvoorzitter Evert ten Napel ontvangt aan tafel: 

 
Bouke Arends   wethouder Economische Zaken / wethouder Sport 
Hendrikus Velzing  voorzitter Hurry Up 
Jan van Erve   algemeen directeur FC Emmen 
Erik Manning   verenigingsmanager E&O 

20.30 uur Pauze  
 
20.50 uur Forum  

“ Topsport, de Stand van Zaken” 
 
Dagvoorzitter Evert ten Napel ontvangt aan tafel: 
 

Harrie Weerman Oud trainer/coach E&O, oud-bondscoach en huidig 
hoofd Handbal Academie NHV 

Joop Fiege  Huidig trainer/coach E&O, daarnaast interim 
bondscoach Nederlands Herenteam, oud trainer/coach 
Hurry Up 

Peter Janssen  Nieuwe trainer Hurry Up 
Joseph Oosting   Ex-profvoetballer, Mister FC Emmen, huidig assistent -

trainer FC Emmen en toekomstig technisch coördinator 
 
 
21.20 uur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
 

Presentatie van projecten die Hurry Up, FC Emmen en E&O gezamenlijk gaan uitvoeren. 
De Topsportclubs laten zien dat ze midden in de maatschappij staan en die 
maatschappij niet alleen iets vragen maar ook zeer zeker iets terug kunnen en willen 
geven.  
 

21.30 uur Netwerken geblazen!! 
 
 

Tot woensdag 3 april aanstaande. 

Met sportieve groet, 

 
Hurry Up 
FC Emmen  
E&O 
 

 

Adres Sportlandgoed Zwartemeer: Verlengde Van Echtenskanaal NZ 2 te 7894 EA Zwartemeer 


