
Uitnodiging
Ledenbijeenkomst
23 november 2015

Rabobank Emmen-Coevorden

19.00 uur Ontvangst met koffie en thee
Met muzikale omlijsting door Christel Peters

19.45 uur Aanvang programma
Darling Drenthe door Ellen ten Damme

20.00 uur Opening door Anita Witzier
De sprekers van deze avond zijn: Chéry Wortelboer (directievoorzitter 
Rabobank Emmen-Coevorden), Inus Haasken (voorzitter Raad van 
Commissarissen), Henk van der Scheer (voorzitter Ledenraad),
Rien Nagel (Raad van Bestuur Rabobank Groep), Peter van Meersbergen 
(Investormatch), Nick Schepers & Carmen Kuipers (Brownies & downieS)

21.30 uur Optreden Ellen ten Damme

21.45 uur Borrel en gelegenheid om in gesprek te gaan met:
de Ledenraad, Directie, Raad van Commissarissen en
medewerkers Rabobank Emmen-Coevorden

22.30 uur Afsluiting

Programma

Ledenbijeenkomst
23 november 2015 Een aandeel in elkaar
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Welkom!
Terugkijkend naar het verleden en met een open blik naar de toekomst nodigt de directie 
van Rabobank Emmen-Coevorden u van harte uit voor de jaarlijkse ledenbijeenkomst op 
maandag 23 november 2015. De avond  wordt muzikaal geopend door Ellen ten Damme
met het prachtige nummer Darling Drenthe. De presentatie ligt in handen van Anita Witzier. 

Wij kijken deze avond met u terug op het afgelopen jaar én blikken vooruit naar de 
ontwikkelingen van de Rabobank. Ontwikkelingen die mogelijkheden en kansen met zich 
meebrengen. Rien Nagel, lid Raad van Bestuur van Rabobank Nederland, licht toe hoe de 
Rabobank moderniseert en zich voorbereidt op de toekomst.

Hierna neemt Peter van Meersbergen, investormatch, u mee in de wereld van investeren en 
bedrijfsfinanciering. Hij gaat hierover in gesprek met de jonge ondernemers Nick Schepers
en Carmen Kuipers van Brownies & downieS in Emmen.

We sluiten af met een optreden van  Ellen ten Damme en tijdens de borrel gaan wij graag 
met u in gesprek over de modernisering van de nieuwe coöperatieve structuur van de 
Rabobank. Wij vinden het belangrijk om te horen hoe onze leden hierover denken en hoe
de Rabobank haar lokale betrokkenheid nog verder kan versterken.

U bent vanaf 19.00 uur welkom in het Hampshire Hotel, Van Schaikweg 55 in Emmen.
De bijeenkomst begint om 19.45 uur. U kunt zich tot uiterlijk 19 november a.s. aanmelden
via www.ledenbijeenkomst.nl. Wij zijn gehouden aan een maximaal aantal gasten, meld u 
zich daarom tijdig aan en neem uw e-mailbevestiging mee naar de bijeenkomst.

Wij ontmoeten u graag op maandag 23 november!

Met vriendelijke groet,

Rabobank Emmen-Coevorden

Chéry Wortelboer
Directievoorzitter

Sprekers

Anita Witzier:
Presentatrice Anita Witzier is uitgegroeid tot een vast gezicht bij de KRO. Ze werkt al 
meer dan 20 jaar als presentatrice bij de televisie en is oa. bekend van de succesvolle 
programma’s ’10 voor Taal’ en ‘Memories’.  In 2007 wordt ze, na jaren achtereen 
genomineerd te zijn, onderscheiden met de Zilveren Televizier-Ster. Anita wordt in 
2011 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontving deze onderscheiding voor 
haar vrijwillige inzet als ambassadeur voor het Reumafonds.

Chéry Wortelboer:
Chéry Wortelboer is vanaf 1 september 2013 directievoorzitter van Rabobank Emmen- 
Coevorden en voelt zich verbonden met Zuidoost-Drenthe. Na zijn studie Economie 
in Groningen en Amsterdam ging Chéry aan de slag bij KLM, waar hij tien jaar diverse 
financiële en commerciële managementfuncties bekleedde. De afgelopen acht jaar 
heeft hij diverse directiefuncties vervuld bij lokale banken voor Rabobank Nederland. 
Daarnaast is hij verbonden aan Universiteit Nyenrode als kerngroep lid en docent 
Management Control.

Rien Nagel:
Rien Nagel (1963) trad in 2013 toe in de Raad van Bestuur van Rabobank Groep. 
Hij is verantwoordelijk voor de marktbediening van particulieren, private banking 
en bedrijven in Nederland, alsmede voor het domein coöperatie en besturing. Hij 
studeerde aan de Hogere Agrarische School in Deventer en de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. Hij begon zijn loopbaan bij de Rabobank in 1987 als relatiebeheerder 
Bedrijven bij Rabobank Zutphen. Vanaf 1995 gaf hij leiding aan verschillende 
lokale Rabobanken. Voordat hij toetrad tot de Raad van Bestuur was Rien korte tijd 
directeur Particulieren bij Rabobank Nederland.

Peter van Meersbergen:
Peter van Meersbergen (1985) heeft gestudeerd aan de Johan Cruijff University. Als 
consultant voor investeringsfondsen heeft hij ondernemers begeleid bij het vinden van 
risicokapitaal. Sinds september 2011 is hij Managing Partner bij Investormatch, waar hij 
bij ondernemers de ideale investeerder zoekt. Naast het matchen van ondernemers aan 
investeerders is hij ook regelmatig spreker op events over investeren, bedrijfsfinanciering 
en risicokapitaal.

Brownies & downieS:
Op 2 juli 2015 openden Nick Schepers en Carmen Kuipers de deuren van Brownies 
& downieS in Emmen. In dit bijzondere lunchcafé kunt u terecht voor een heerlijke 
kop koffie, een huisgemaakte brownie of een ambachtelijk gemaakte lunch. 
Bijzonder aan Brownies & downieS is het enthousiaste personeel: Een team van 
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking serveren de bestellingen 
met een lach. Brownies & downieS is een franchise onderneming die o.a. met 
crowdfunding de financiering heeft gerealiseerd.
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