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Van 3 tot en met 7 juli sportten 700 kinderen zich in het
zweet op het voetbalveld. Zij
hadden bij de allerlaatste
Rabo AZ Voetbaltoer een clinic gewonnen op het trainingsveld bij het AFAS
stadion in Alkmaar. Na zes
edities is een einde gekomen
aan dit onderwijsprogramma voor de basisschooljeugd. Tijd voor iets nieuws!
FOTO: ED VAN DE POL
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AFAS STADION
ALKMAAR
3 T/M 7 JULI
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Directievoorzitter Rabobank Alkmaar e.o.

BANKIEREN IN DE ZOMER

I

n de zomer zijn veel activiteiten leuker.
Gelukkig geldt dat ook voor bankieren.
Misschien omdat wij het leven meer van
de zonnige kant ervaren? Of omdat wij
meer samen met anderen ondernemen. Dat
laatste geldt in ieder geval voor de bank. De afgelopen maanden zijn veel activiteiten ondernomen met anderen. We zijn vier Communities gestart met medewerkers en leden van de Ledenraad, Jongerenraad en Raad van Commissarissen (RvC). Met deze Communities dragen we
nóg meer bij aan onze samenleving. In deze
Dichterbij leest u drie mooie voorbeelden uit de
Community ‘Optimale levensloop stimuleren’. Zo
komt Cynthia Hoefsmit als winnaar van ‘Bouwstenen voor Ondernemen’ aan het woord, vertelt onze adviseur Joke Ariëns een persoonlijk
verhaal over de samenwerking met Humanitas
Thuisadministratie en is Mathieu Schipper
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Lokale redactie: Sabrina Paulusma, Anna-Marijke Westra
Centrale redactie: Rabobank Nederland (Hans van Dijk) en MPG.
Druk & handling: MPG. (Frank van der Kolk)
Dichterbij is een uitgave van de Rabobank. Niets uit deze Dichterbij mag worden
overgenomen, opgeslagen en/of verspreid op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Rabobank. De Rabobank, MPG. en andere informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van
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u geen prijs op de ontvangst van Dichterbij, dan kunt u dit doorgeven via
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(RvC) bevlogen aan het woord over de Alliantie.
Inspirerend was ook de Jongerenraadsdag!
Georganiseerd door de jongerenraden van de
Rabobanken Alkmaar e.o. en
Noord-Kennemerland. Mooi en motiverend om
te zien dat zo veel jongeren vrijwillig meedenken en samenwerken. En zo de dienstverlening
van de Rabobank voor nu en later naar een
hoger plan brengen. Een dag vol enthousiasme
en ideeën! Als je het hebt over gezamenlijke
activiteiten deze zomer, dan kom je natuurlijk
uit bij de Fietssponsortocht. Al 10 jaar een
fantastische en sportieve dag. De mooiste vorm
van samen is natuurlijk het gezin, in welke
samenstelling dan ook. Graag helpen we dromen en ambities waar te maken. In dat licht is
het mooi en bijzonder dat twee echtparen en
gewaardeerde relaties van onze bank hun
persoonlijke verhaal met ons delen.
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Aandeel in de energieregio

GROENE
WATERSTOF
Alkmaar profileert zich als
‘energieregio’. Rabobank Alkmaar e.o.
nam daar een aandeel in door op te
treden als gastheer voor het congres
‘Waterstof Van Wind Tot Stuurwiel’,
eind juni.

W

ind is er in overvloed in
Nederland. Daar kunnen we
energie van maken, maar
die moet wel direct worden
verbruikt. Stel dat we windenergie kunnen
omzetten in waterstof; dan kunnen we
energie opslaan en ‘doseerbaar’ maken en
worden de toepassingsmogelijkheden

ervan steeds groter.
Tijdens het eindcongres bij de Rabobank
werden de uitkomsten van onderzoek
hiernaar door Energy Valley en ECN gepresenteerd. Het beeld dat geschetst werd is
rooskleurig: grootschalig groene waterstof
produceren door offshore windmolenparken lijkt haalbaar.
Maar de toekomst wordt steen voor steen
opgebouwd. De ambitie is nu om eerst
vijftien vrachtwagens van onder meer GP
Groot en Gemeente Alkmaar aan te sluiten

Eén groot feest

D

e Rabobank-organisatie is
vernieuwd. Ook Rabobank
Alkmaar e.o. heeft een turbulente tijd achter de rug, maar
nu staat de bank er weer. Een mooi
moment om van het jaarlijkse ledenevent
een nog grotere happening te maken. De
Meent, here we come! Deze hypermoderne sportfaciliteit in Alkmaar is de
uitgelezen plek om te laten zien hoe
springlevend en bruisend Rabobank
Alkmaar e.o. anno 2017 is. ‘Daar willen we
6 ALKMAAR E.O.

zo veel mogelijk mensen bij betrekken’,
aldus adviseur Marketing & Communicatie
Anna-Marijke Westra. ‘Van onze raadsleden tot onze maatschappelijke partners,
medewerkers en al hun partners. Samen
kijken we terug, maar vooral vooruit. Hoe
gaan we de toekomst veroveren?’ In zo’n
entourage kan het niet anders dan dat
sport & vitaliteit centraal staan. Hoe het
programma er uit komt te zien? ‘We verklappen niets in de Dichterbij. Ervaar het
eind oktober zelf.’

op de combinatie van wind en waterstof.
Rabobank Alkmaar e.o. schonk de drankjes
en hapjes en blijft de ontwikkelingen geïnteresseerd volgen.

€ 1,- PER
ENQUÊTE
Wie tegenwoordig een klanttevredenheidsonderzoek invult bij Rabobank
Alkmaar e.o., maakt niet alleen de bank
wijzer, maar ook een goed doel. Per
ingevulde enquête doneert de bank
€ 1,- aan maatschappelijke organisaties
in Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (ieder kwartaal wisselen de verenigingen en stichtingen). Zo laat de Rabobank zich van haar twee beste kanten
zien: zij verbindt haar maatschappelijke
betrokkenheid aan het streven naar excellente klantbediening.

PINNEN = BELEGGEN

Artists in Residence

D

e Rabobank heeft een grote
kunstcollectie opgebouwd.
Maar kan die bedrijfscollectie
in de toekomst meer zijn dan
een verzameling kunstwerken? Kan kunst
en creativiteit ook een bron van kennis
worden? Het kunstproject ‘Artists in Residence’ is een manier om dat te onderzoe-

ken. Lucas de Man, initiatiefnemer van
Stichting Nieuwe Helden, is - met andere
creatieve professionals - vaak in de
Rabobank te vinden. Wat ze daar zien en
horen, dient als input voor twee theatervoorstellingen en een kunstwerk. Het
project begon in juni en duurt een jaar. De
Man: ’Als betrokken buitenstaanders willen we weten wat mensen drijft. We stellen
dus open vragen, zonder vooroordeel. Ook
binnen de Rabobank levert dat verrassend
mooie en ontroerende verhalen op.’ Voor
de theatervoorstellingen van eind dit jaar
komt ook een ledenaanbieding. Hierover
meer in de Dichterbij van december.

Weet meteen hoe u ervoor staat

DROOMHUIS

V
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oor alweer de 19de keer zal op
30 september 2017 de NVM
Open Huizen Dag plaatsvinden.
De uitgelezen kans voor huizendromers, eigen-plekkiezoekers en anderen
om op zoek te gaan naar dat ene huis dat
past. Heeft u een huis gevonden en wilt u
snel weten wat uw financiële mogelijkheden zijn? Meteen inzicht krijgen in wat er
voor u mogelijk is? Loop gerust even binnen tijdens de Woonweken bij een Rabobank bij u in de buurt. Heeft u geen tijd op
de dag zelf, dan kunt u gelukkig ook terecht in de weken voor en na de
Open Huizen Dag met al uw woonvragen.
Kijk voor locaties en tijden op
rabobank.nl/woonweken.

Wisselgeld gebruiken om te
beleggen. Dat kan via Peaks. Bij
iedere banktransactie rondt
deze app het bedrag naar
boven af. Het verschil gaat naar
uw Peaks-account waar u het
belegt in duurzame fondsen.
Bijvoorbeeld € 2,60 via uw pinpas afgerekend? Dan belegt u
€ 0,40. Al die kleine beetjes tellen snel op. Meer weten of de
app downloaden? Kijk op
www.peaks.nl. Let op: aan beleggen zijn risico’s verbonden.

APPELPLUKDAG
Een boomgaard bezoeken en
zelf appels plukken. Dat kan
tijdens de Landelijke Appelplukdag op zaterdag16 september. Het thema is dit jaar
‘Fruit bereikbaar voor iedereen’. Van jong tot oud: iedereen is welkom. Ruim dertig
Nederlandse fruittelers doen
aan dit initiatief mee. In hun
boomgaarden valt er van alles
te beleven. De deelnemende
fruitbedrijven, fietsroutes en
extra informatie vindt u op
landelijkeappelplukdag.nl.

RABO SUBSIDIEWIJZER
Ben jij benieuwd welke subsidiemogelijkheden er zijn?
Samen met Vindsubsidies helpt
Rabobank ondernemers op
weg met de Rabo Subsidiewijzer. In de Rabo Subsidiewijzer
kunnen zij ontdekken welke
subsidiemogelijkheden er zijn
voor innovatie, investeringen
(in duurzaamheid en milieu),
scholing en internationale
samenwerking. Meer weten?
partnerinfinancieren.nl.
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MIDDEN IN DE SAMENLEVING

EEN MONUMENTALE HERENCLUB

De deuren
gaan open
Verwacht in Alkmaar geen gesloten mannenbolwerk
waar in een wolk van sigarenrook de wereld wordt
doorgenomen. De Dieu zet de deuren regelmatig
wagenwijd open.
TEKST: BEREND BERLIJN FOTO'S: MARTIJN VOORHOUT

H

et was ‘de eerste man’ van Alkmaar,
burgemeester Carel de Dieu, die in
het midden van de achttiende eeuw
in de Langestraat het huis liet bouwen, schuin tegenover het stadhuis, van waaruit
hij de stad zou regeren. Een woning passend bij
zijn positie, opgetrokken in de barokke stijl van
Lodewijk XIV. Eeuwenlang fungeerde ‘Huize De
Dieu’ als hoofdkwartier annex representatieve
locatie voor militair opperbevel, overheden en
bedrijven, totdat het uiteindelijk pas in 2014 op
de markt kwam.

EEN SERIEUS BUDGET In die tijd liep
een aantal mannen in Alkmaar met het idee
rond om een herenclub te beginnen, geïnspireerd door een spontaan bezoek aan een
‘gentleman’s club’ tijdens een uitstapje naar
Londen. Eerst hadden zij daarvoor een andere
locatie op het oog. Maar toen het statige Huize
De Dieu in de etalage werd gezet, gingen fantasie en enthousiasme met hen aan de haal.
8 ALKMAAR E.O.

‘We waren ons terdege bewust van de
opgave’, vertelt Jan Wagenaar, één van de vijf
‘founding fathers’ van De Dieu. ‘Er moest
behoorlijk geïnvesteerd worden om Huize De
Dieu geschikt te maken voor het gebruik als
sociëteit. We hadden een serieus budget nodig
om het pand te verbouwen met respect voor de
monumentale status.’

PRONKSTUK Het leidde tot de huidige
opzet van De Dieu, waarbij de leden, allemaal
mannen, bij hun entree een lening verstrekken
van € 5.000,- en een jaarlijkse contributie betalen van € 1.500,-. Jan Wagenaar: ‘Daarnaast
hielp de Rabobank met een financiering tegen
gunstige condities. Ook zij zagen dat het van belang is om een gebouw met zo’n historische
waarde te behouden voor de stad.’
Ondanks deze niet geringe financiële lidmaatschapsdrempel bestaat De Dieu uit 162
zogenaamde ‘founders’. ‘Aanvankelijk mikten we
op 100 leden, maar daar zijn we snel overheen

Het absolute pronkstuk
van het huis is de ‘Schatkamer’, de voormalige woonkamer van De Dieu, met
zijn rijke wand- en plafondschilderingen

SAMENWERKING

gegaan’, vertelt bestuurslid Geoffrey Smith. De
activiteiten van de sociëteit zijn gevarieerd. De
founders borrelen met elkaar, halen interessante sprekers in huis, vormen ‘kennistafels’ rond
thema’s als ICT en visie op Alkmaar, entertainen
gasten en ondernemen activiteiten buiten de
deur zoals een bezoek aan collega-sociëteit De
Witte in Den Haag. Er is een bar en een televisiekamer. En ja, ook een rookkamer.
Maar het absolute pronkstuk van het huis is
de ‘Schatkamer’, de voormalige woonkamer van
De Dieu, met zijn rijke wand- en plafondschilderingen. Hier staan nu fauteuils opgesteld, waar
de mannen van De Dieu rustig kunnen loungen.

3764

VERBINDING MET DE OMGEVING
Eigenlijk zou het doodzonde zijn als niet meer
mensen kunnen genieten van deze entourage.
Sociëteit De Dieu vindt dat ook. Geoffrey Smith:
‘Een van de hoofddoelstellingen van ons bestuur
is om de verbinding te zoeken met de omgeving.

We stellen ons huis open voor rondleidingen en
zijn van plan meer kleine publieksevenementen
te organiseren zoals een muzikale uitvoering in
de Schatkamer. De akoestiek is er fantastisch.’ Of
vrouwen dan welkom zijn? ‘Natuurlijk. We zijn
minder gesloten dan waar we vooraf op hadden
ingezet’, bekent Jan Wagenaar.
Als het aantal founders blijft toenemen (tot
maximaal 200), komt ook de financiële ruimte
vrij om de tweede etage te verbouwen. Hier
moeten twee ruimtes ontstaan: een multifunctionele, grotere zaal en een bij het pand passende
keuken. ‘Voor kookworkshops en de catering
van onze eigen recepties’, legt Wagenaar uit.
Sociëteit De Dieu breidt gestaag verder uit, de
oude burgemeesterswoning krijgt nieuwe allure. In eerste instantie tot genoegen van de mannelijke founders, maar de rest van de maatschappij mag een graantje meepikken.

Huize De Dieu in
Alkmaar is een van de
zeven mooiste burgemeesterswoningen van
Nederland. Rabobank
Alkmaar e.o. is gecharmeerd van het initiatief
om het een nieuwe
toekomst te geven. De
bank heeft een krediet
verstrekt onder zeer
aantrekkelijke voorwaarden. Ook deed het
een donatie uit het
Fonds Coöperatief
Dividend ten behoeve
van een deel van de renovatie. Binnenkijken
bij De Dieu? Bekijk de
ledenaanbieding op
pagina 38.
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De Jongerenraadsdag
is enerzijds bedoeld om
de jonge ambassadeurs
van de Rabobank te
bedanken voor hun
inzet, maar ook om anderen, zoals de ledenraadsleden, het Jongerenforum en experts
vanuit Rabo Nederland
bij elkaar te brengen.
Zo zijn de jongerenraadsleden daadwerkelijk van betekenis voor
de bank.

TOEKOMST

JONGERENRAADSDAG

Een dag
vol ideeën

Een brainstormsessie, een steptocht, een puzzelspel,
een strandbarbecue. De Rabo Jongerenraadsdag van
16 juni in Alkmaar was méér dan geslaagd.
TEKST: IRIS KOOMEN FOTO'S: MARTIJN VOORHOUT, CHRIS KESTING

H
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et leukste aan de dag? Dat we
dingen hebben bedacht waar de
Rabobank ook écht iets mee gaat
doen.’ Aan het woord is Lian
Jongejan (20), voorzitter van de
Jongerenraad Alkmaar. Samen
met Jonne Tuijn van de Jongerenraad
Noord-Kennemerland was ze dagvoorzitter van
de landelijke Rabobank Jongerenraadsdag.
Jongeren uit het hele land kwamen naar
Alkmaar om kennis te maken, samen te zijn en
met z’n allen na te denken over actuele
Rabobank-thema’s. Lian: ‘Ze kwamen overal
vandaan. Ook waren er ongeveer 20 collega’s
van de bank bij: enkele onderwerpexperts en
leden van de Ledenraden.

CEO FOR A DAY Ongeveer 80 jongeren
brainstormden ‘s morgens over zeven verschillende thema’s, zoals het betrokken houden van
de Jongerenraad, verdere ontwikkeling van de
11

Rabobank Bankieren App en de bank van de
toekomst. De opdracht: kijk met een frisse blik
naar de onderwerpen en kom met een concreet
advies. Lian: ‘Na de brainstorm in groepjes werd
er gewisseld, zodat een andere groep feedback
kon geven. Met die feedback kon de eerste groep
vervolgens zijn plan verder verfijnen.’ Samenwerken dus. Dat leverde onder andere het idee
CEO for a Day op, bij het onderwerp Jongerenraad. ‘Een supergoed idee!’, zegt Lian. ‘Jongeren
willen heel graag weten wat er binnen de bank
speelt en wat zo’n CEO nou eigenlijk doet. Leuk
dat dit idee straks ook echt uitgevoerd wordt.’

STEPTOCHT Na al dit denkwerk was het
tijd voor een beetje lichaamsbeweging. Per step
verplaatsten alle Raadsleden zich van het hoofdkantoor naar Mojo’s in het centrum van
Alkmaar voor de pitch en bekendmaking van
het beste idee. Elk groepje mocht zijn idee pitchen voor de vijfkoppige jury, die bestond uit
Ralph van Soomeren (directievoorzitter Rabobank Alkmaar e.o.), Ugur Pekdemir (directievoorzitter Rabobank Noord-Kennemerland),
Afoe Man (manager dagelijkse bankzaken
Noord-Kennemerland), Sharon Berkhout (begeleidster jongerenraad Alkmaar en manager dagelijkse bankzaken Rabobank Alkmaar) en Erik
Minnema (directeur bedrijven en private banking Rabobank Noord-Kennemerland).
Winnaar werd het groepje Banking for Food,
dat had nagedacht over wat Rabobank aan de
wereldvoedselproblematiek kan doen. Lian:
‘Een paar van hun concrete adviezen waren het
betrekken van het agrarisch onderwijs bij de
voedselproblematiek, een urban garden aanleggen (het verbouwen van groenten en fruit op
een klein oppervlak, red.) in alle Rabobanken,
verbinding leggen tussen de Voedselbank en de
Rabobank, en aansluiten bij het innovatieve
platform Food Valley. Het winnende groepje én
de bedenkers van het idee CEO for a Day mochten meedingen naar een van de twee plekken
om een dag CEO te zijn.’
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WAT DOET DE
JONGERENRAAD?
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De Jongerenraad is een
klankbordgroep voor de
bank die bestaat uit jongeren tussen de 18 en 27
jaar. Rabobank is altijd op
zoek naar jongeren die
ook willen meedenken
met de bank. Het levert je
veel op, zoals een kijkje
achter de schermen bij
de bank, bestuurlijke ervaring en een groter netwerk. Meedoen? Stuur
een korte motivatie en je
cv naar
jongerenraad.alkmaar
@rabobank.nl.

ESCAPESPEL EN STRAND Hierna volgde nog een wedstrijd, maar dan van een heel
andere aard. Lian: ‘Om half 2 werden we in
kleine groepjes met een gps en een koffertje de
binnenstad ingestuurd voor het spel Escape the
city. Denk: escaperoom, maar dan in het groot,
want we moesten de stadssleutel zien te
bemachtigen. Wij stonden op een gegeven
moment derde. Toen zijn we als gekken gaan
rennen. Uiteindelijk hadden we net zo veel punten als de winnende groep, alleen was die net
iets eerder bij het eindpunt.’
De afsluiting van de dag was op het strand
van Castricum met een barbecue bij club Zand.
Lian: ‘De bedoeling was dat er een groepsfoto
met een drone gemaakt zou worden, om ons
thema Te land, ter zee en in de lucht compleet te
maken, maar daar waaide het veel te hard voor.
Gelukkig had de fotograaf een heel hoge stok bij
zich waar zijn camera aan vast kon, dus we
staan er allemaal mooi op. Daarna hadden we
met z’n tienen de laatste bus terug, allemaal in

het gangpad, meezingend met De Woonboot.
Hilarisch was het! Je had erbij moeten zijn.’

TESTEN Bij zowel de jongeren als de
experts viel deze editie van de Jongerenraadsdag in goede aarde. Lian: ‘Ik vond het heel fijn
om met andere Jongerenraadsleden ervaringen
uit te wisselen, bijvoorbeeld over hoe ze aan
input voor hun vergaderingen komen en hoe ze
de juiste experts vinden. Van veel experts kreeg
ik terug dat ze nieuwe dingen hebben gehoord
en geleerd. We kregen ook lovende woorden van
de directie. En ik ben blij dat er ook echt iets
gebeurt met wat wij hebben bedacht. Om nog
een voorbeeld te geven: vanuit de jongeren
kwam onder andere de vraag of er in de Rabo
Bankieren App ook betaalverzoeken gedaan
kunnen worden. We mogen nu met alle jongeren
die aanwezig waren de bètaversie van de
Rabo-app testen. Goed, hè? Ik heb ‘m net vanmorgen geïnstalleerd.’
13

FINANCIËN

Ieder zijn vak, dat geldt ook voor beleggen. Waarom zelf risico
nemen, als anderen meer verstand hebben van aandelen en
obligaties? Dat is het uitgangspunt bij Rabo Beheerd Beleggen.
TEKST: BEREND BERLIJN FOTO'S: MARTIJN VOORHOUT

BEHEERD BELEGGEN

Handelen in
het belang van
de klant
Interesse in Beheerd Beleggen? Kijk op rabobank.nl voor
meer informatie. Of neem
contact op met Erwin of een
van zijn collega’s. Ze zetten
graag de kansen en risico’s op
een rij. Neem contact op met
de afdeling Private Banking
via (072) 567 44 00.

T

ijdenlang was het actief laten beheren
van het vermogen door een bank voorbehouden aan de echt welgestelde klanten. Maar Rabobank zou geen coöperatie zijn, als het deze service niet breed toegankelijk zou maken. De Rabo RendeMix was het
bekendste voorbeeld. Sinds kort is dat vervangen door het pakket van Beheerd Beleggen, dat
particulieren nog meer keuzemogelijkheden
biedt.

BASIS, ACTIEF OF DUURZAAM Beleggen wordt overzichtelijker als het in jouw belang door beleggingsexperts wordt verzorgd.
Dat is de kern van Beheerd Beleggen. Natuurlijk,
‘resultaten uit het verleden geven geen garantie
voor de toekomst’, maar nu weet je in ieder geval dat eventuele tegenvallers niet voortkomen
uit je eigen onwetendheid of tijdgebrek om de
beursontwikkelingen constant te volgen. En laten we eerlijk zijn: wat levert spaargeld tegenwoordig nog op?
14 ALKMAAR E.O.

Het verklaart de groeiende populariteit van
Rabo Beheerd Beleggen. Particulieren kunnen
kiezen uit drie varianten om hun vermogen te
laten beheren. Van de markt volgen (Basis) tot
inspelen op kansen in de markt (Actief), en dat
laatste desgewenst uitsluitend met duurzame
fondsen (Duurzaam).
Erwin van Gorp, accountmanager Private
Banking bij Rabobank Alkmaar e.o., vertelt:
‘Voor Basis geldt een adviesinleg van minimaal
€ 5.000,- en voor Actief en Duurzaam
€ 10.000,-. Daarnaast kun je zelf kiezen met
welk risicoprofiel je wilt beleggen, van defensief
tot zeer offensief.’

BELEGGINGSDOEL In een persoonlijk
gesprek met een adviseur van de Rabobank
wordt vastgesteld wat voor type belegger je
bent. En nog belangrijker: wat is je ‘beleggingsdoel’? Erwin: ‘Onze voorkeur is om een financieel plan op te stellen. Als iemand gaat beleggen,
vinden we dat het

onderbouwd moet gebeuren.’
Erwin heeft het eens meegemaakt dat
iemand een vliegtuig als beleggingsdoel had.
Maar meestal wil men vermogen opbouwen om
eerder te kunnen stoppen met werken of om
een extra zakcentje te hebben na pensionering.
Dat laatste geldt voor Jos Meissen, één van
Erwins klanten, en zijn vrouw Carla. Hun persoonlijke verhaal leest u rechts.

Open en
betrokken
Jos en Carla Meissen uit Heerhugowaard
beleggen al jaren via externe specialisten. Pas
bij Rabo Beheerd Beleggen voelen zij zich thuis.

KEUZE UIT MEERDERE FONDSEN
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Beurskoersen zijn direct gekoppeld aan actuele
(politiek-)economische ontwikkelingen. Dat
maakt beleggen tot een dynamische bezigheid.
Erwin: ‘Natuurlijk houden we de internationale
beleggingsfondsen in de gaten en zorgen we
ervoor dat ons aanbod steeds weer ruim gevuld
is met de beste presteerders op dat moment.
Dat was anders bij de Rabo RendeMix, waar de
opties beperkter waren.’
Klanten kunnen dagelijks hun portefeuille
volgen via de Beheerd Beleggen App. Maandelijks en elk kwartaal zijn er rapportages met een
toelichting op de vermogensontwikkeling, inclusief een vooruitblik. Erwin: ‘We willen transparant zijn in ons handelen. Mochten de actuele
koersen erg verschillen van de verwachte rendementen, dan spreken we met elkaar herstelmaatregelen door. Gaan we bijstorten, de looptijd verlengen of het risico verhogen? Je kunt
ook ieder ogenblik je vermogen terugtrekken.’

LANGE TERMIJN BELEGGEN Voor
mensen die geïnteresseerd zijn in Rabo Beheerd
Beleggen heeft Erwin twee tips. Eén: hou voldoende geld achter de hand om pech in het dagelijks leven (een versleten wasmachine, een
kapotte televisie) op te vangen. Het Nationaal
Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert een buffer van € 5.000,- aan te houden. ‘En
ten tweede,’ aldus Erwin, ‘beleg voor de lange
termijn, zodat je mindere resultaten in de tijd
kunt opvangen.’

‘De Rabobank opereert vanuit openheid en
betrokkenheid. Dat gaf ons vertrouwen’, vertellen Jos en Carla Meissen. Dat is in het verleden
anders geweest. Ze lieten vanaf 2000 hun beleggingsbudget door professionals beheren, maar
ze waren niet tevreden. ‘We voelden ons niet gewaardeerd als klant en werden amper op de
hoogte gehouden, ook niet toen de beurzen
rond de eeuwwisseling in elkaar klapten’, aldus
Carla. Jos en Carla noemen zich ‘voorzichtige beleggers’. ‘We hebben wel een zeker risico, maar
overdrijven het niet’, vertelt Jos, regiomanager
bij Facilicom. Vorig jaar kwamen zij bij Rabobank Alkmaar e.o. in aanraking met Beheerd
Beleggen. De overzichtelijkheid van het product
sprak hen aan. Carla: ‘En wat we belangrijk vonden: bij onze accountmanager, Erwin van Gorp,
ontbrak de arrogantie die ons vroeger zo dwarszat bij anderen.’ Jos: ‘We hebben gekozen voor
de Basis-variant. Het is beter als we zo min mogelijk bemoeienis hebben met ons eigen geld.
We zitten er te emotioneel in.’
Rabobank Alkmaar e.o. stelde met het echtpaar
Meissen een financieel plan op. Jos: ‘Het gaf ons
vertrouwen hoe zij ons besluit om te beleggen
bij de Rabobank inpasten in een totaal financieel plaatje. Ik kan elk moment met Erwin in
gesprek over mijn portefeuille en krijg dan heldere, concrete antwoorden. Waar wij voor sparen? Ik heb in mijn werk nog twee of drie jaar te
gaan. Een aanvulling op mijn pensioen is nooit
weg.’
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Oplossing
De oplossing van de vorige

PUZZEL

puzzel was 'apekool'

Puzzelen maar
Veel plezier!

WOORDZOEKER
Onderstaande woorden zijn in alle richtingen in het
diagram verborgen. De letters mogen meer dan
eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters
vormen in de leesrichting gelezen de oplossing.
bankieren, bruin, energie, extra, hagelbui, isoleren,
klant, koers, landschap, looptijd, optie, regenbui,
schimmel, seizoen, serieus, sparen, stabiel,
stoofperen.
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CIJFERS

De jeugd heeft de toekomst, zeker voor Rabobank
Alkmaar e.o. Wij dragen met onze
(sponsor)activiteiten graag bij aan hun algemene
vorming.
BRON: RABOBANK ALKMAAR E.O. BEREND BERLIJN

3.000

STUDENTEN VAN HET
HORIZON COLLEGE DEDEN
MEE AAN HET PROGRAMMA BOUWSTENEN VOOR
ONDERNEMERSCHAP.

KINDEREN UIT LANGEDIJK
VOLGDEN DE AUDIOTOUR
EN LEERLIJN FINANCIËLE
EDUCATIE BIJ MUSEUM
BROEKERVEILING.

35

240

COLLEGA’S HEBBEN TIJDENS BANK VOOR DE KLAS
AAN 1.750 BASISSCHOOLLEERLINGEN GASTLESSEN
GEGEVEN OVER GELD.

KIDS DEDEN MEE AAN
PLAYING FOR SUCCESS,
DAT HEN OP EEN INSPIRERENDE MANIER OPNIEUW
STIMULEERDE TOT LEREN.
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110
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SPONSOR

Op de fiets
Op zaterdag 10 juni is voor de tiende keer de Fietssponsortocht gereden door 4500 fietsers van 450
verenigingen en stichtingen.
TEKST: ANNA-MARIJKE WESTRA FOTO'S: MARTIJN VOORHOUT

18 ALKMAAR E.O.

3764

H

et was een stralende zonnige
dag. De collega’s van Marketing
& Communicatie kwamen om
half 8 bijeen voor de laatste
voorbereidingen, zoals het opzetten van de tent, het
selfie-scherm voor de ‘goedgemutst op
pad-foto’s’, het klaarzetten van de rugzakjes met
een flesje water en natuurlijk de routes.
Heel veel collega’s en ledenraadsleden hebben
ons die dag vrijwillig geholpen bij de start- en
stempelposten om ook deze tiende Fietssponsortocht tot een succes te maken.
De eerste fietsers druppelden het parkeerterrein op rond kwart over acht. Even bijpraten
met de clubleden. Is iedereen er? Mogen we de
route alvast zien? Collega Sabrina Paulusma,
ook dit jaar verantwoordelijk voor de hele organisatie, controleerde of de verkeersregelaars
hun posten hadden ingenomen. Veiligheid gaat
boven alles. Zijn de collega’s op de andere starten stempelposten ook zover?
Iets voor 9 uur was het eindelijk zover en gingen de eerste groepen op pad. Iedereen had er
enorm veel zin in.
Onderweg een kopje koffie en de onovertroffen appeltaart bij Bianca's Koffiecorner, muziek
op alle start- en stempelposten en onderweg
langs de twee routes door ons mooie woon- en
werkgebied. Aan de Robonsbosweg wisselden dj
Guylian Jozefzoon en The Big Swing Band elkaar
af. Er werd geswingd op straat en onze buren
van het AZC kwamen gezellig langs.
De eerste fietsers die bij Rabobank Heerhugowaard waren vertrokken kwamen een uur
na de start al voor hun eerste stempel. Ondertussen was er steeds contact met de andere posten: gaat alles goed bij de BroekerVeiling, De
Binding en bij kantoor Heerhugowaard?
Check nog even de verkeersregelaars! En er
werd druk gepost op Facebook. Leuke, gekke en
vooral vrolijke fietsers op de foto’s.
Tien jaar Fietssponsortocht, tien jaar sporti-

viteit. Vele maanden voorbereiding en organisatie, twintig verschillende routes, 800 kilometer
fietsen, veertig start- & stempelposten, overal
EHBO’ers, honderden pijlen om de route aan te
geven uitgezet door de MTB-vereniging Noordwest, muziekoptredens, bands & dj’s, 250 vrijwillige collega’s en ledenraadsleden, lunchpakketten voor de vrijwilligers & verkeersregelaars,
150 verkeersregelaars, 45.000 gewone fietsen,
mountainbikes en ook steeds meer elektrische
fietsen, 45.000 koppen koffie met 25.000 appelpunten, 45.000 rugzakjes met flesjes water &
45.000 vrolijke fitte fietsers …
Dit jaar gingen velen ‘goedgemutst op pad’
om een verdubbeling van de verenigingsbijdrage of om een Rabofiets te winnen. Een
popkoor had speciaal het Rabofietslied ‘Hé klei-

LEUKE WEETJES
- Schoolkinderen in
Oeganda lopen met
oranje Raborugzakjes.
Meneer Grandiek uit
Warmenhuizen vraagt
elk jaar om de oranje
rugzakjes in te leveren
na afloop van de Fietssponsortocht. Hij
neemt ze mee voor de
schoolkinderen in Oeganda!
- Bianca's Koffiecorner
was zeer enthousiast.
Ze heeft 700 koffie
met appelgebak geserveerd!
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Zo versterken wij de
samenleving. ‘Een
aandeel in elkaar’.
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ne meid op je Rabofiets …’ gemaakt.
En wat waren er mooi uitgedoste fietsers bij.
Met ludieke, gekke, zelfgemaakte en goed verzonnen petten, hoeden en andere hoofddeksels.
Wat een inzet voor de vereniging of stichting!
Met af en toe een pleister en een extra glas water, en met de hulp van de EHBO‘ers en de vijftien verkeersregelaars is ook deze tiende Fietssponsortocht weer met veel plezier en veilig afgesloten.
De winnaars van de ‘goedgemutst op
pad’-actie hebben de verdubbeling van de verenigingsbijdrage en de Rabofiets inmiddels ontvangen.
Wij hebben genoten van uw enthousiasme
deze dag. Laat u via Facebook weten wat de vereniging of stichting met de bijdrage van € 300,heeft gedaan?
Volgend jaar gaan we het anders doen, daarover vertellen we u meer later dit jaar. Houd de
Facebookpagina van Rabobank Alkmaar e.o.
goed in de gaten. Bewaar uw inschrijfnummer,
dat kan zomaar geld waard zijn volgend jaar!

10 jaar Fietssponsortocht: 10 jaar 4500 fietsers van 450 verenigingen hebben we ondersteund met 10 jaar € 135.000,-, totaal
€ 1.350.000,- uit het Fonds Coöperatief
Dividend. Zo versterken wij de samenleving.
‘Een aandeel in elkaar.’

FINANCIEEL ADVIES

HARD LOPEN VOOR
DE KLANTEN
TEKST: ELS WIEGANT FOTO: MARTIJN VOORHOUT
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D

e 25 financieel adviseurs van
Rabobank Alkmaar e.o. dragen oranje gympen. 'Een ludieke actie', zegt
Susanne Roomeijer-Kieftenburg,
werkzaam op de afdeling Financieel Advies. 'We
willen laten zien dat we hard lopen voor onze
klanten.'
Heeft u een vraag over bijvoorbeeld het
afkopen van uw rentecontract, of over uw spaargeld? Wilt u een extra storting doen op uw
spaarhypotheek of gaan beleggen? Dan kunnen
de financieel adviseurs u informatie en advies
geven.
De meeste vragen die onze klanten bezighouden, gaan over de (mogelijke) aankoop van
een woning of verhoging van een hypotheek. De
financieel adviseurs weten vanzelfsprekend
alles van de financiële producten van de Rabobank. En ze kennen ook de regionale huizenmarkt op hun duimpje en weten welke nieuwbouwprojecten er zijn (of komen). Daarnaast
hebben ze goede contacten met projectontwik-

kelaars en lokale makelaars.
Vaak wordt Susanne en haar
collega-adviseurs gevraagd: hoeveel kan ik
lenen als ik een huis wil kopen? In veel gevallen
kunnen zij daar via de telefoon al goed antwoord op geven. Zo'n oriëntatiegesprek is kosteloos.
'Het mooie is dat de klant zelf kan kiezen
hoe hij zijn informatie het liefst krijgt', legt
Susanne uit. 'Telefonisch is een goede optie als
je weinig tijd hebt en het kan ook per mail. Of bij
ons op kantoor.' AIs iemand na het oriëntatiegesprek geïnteresseerd is om nader in te gaan op
een onderwerp, dan wordt een afspraak voor
een adviesgesprek met een financieel adviseur
ingepland. Zo'n gesprek is altijd op kantoor.
Susanne, die al achttien jaar bij de bank werkt,
vindt het nog steeds elke dag een uitdaging om
klanten tevreden te stellen. 'Ik vind het leuk om
klanten bijvoorbeeld een ingewikkeld financieel
vraagstuk uit te leggen. We helpen iedereen met
veel plezier.'

FINANCIEEL
ADVIES NODIG?
Bel met onze afdeling
Financieel Advies, (072)
567 44 00. Onze adviseurs zijn bereikbaar op
kantoordagen van
08.30 tot 18.00 uur.
Afspraken voor een
gesprek kunnen ook op
een doordeweekse
avond of op zaterdag
worden ingepland. Ook
zijn er op zaterdag vaak
inloopdagen. Meer
weten? Ga naar
rabobank.nl/alkmaar.
Op de foto. Bovenste rij
v.l.n.r.: Derek Kraakman,
Leon Bruijn, Mark
Leyen, Sander
Kouwenberg, Monique
van Dijk, Kelly
Molenaar. Onderste rij
v.l.n.r.: Nick van der
Molen, Susanne
Roomeijer-Kieftenburg,
Jolanda Dekker,
Daniëlle de Jong, Peter
Leblanc.
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MIDDEN IN DE SAMENLEVING

De essentie van de Rabobank Foundation?
'Kwetsbare mensen helpen om zichzelf te helpen.'
Een gesprek met Foundation-directeur Pierre van
Hedel over de projecten in binnen- en buitenland.
TEKST: ELS WIEGANT FOTO'S: VINCENT BOON

Zelfredzaamheid als
speerpunt
H

et was de maatschappelijke betrokkenheid en het coöperatieve karakter
van de bank die hem veertig jaar geleden zo aanspraken, vertelt Pierre
van Hedel. 'Eigenlijk had ik priester willen worden, maar ik trouwde en kreeg kinderen. Mijn
wens om iets voor de maatschappij te willen betekenen, bleef. En dat kon bij deze
werkgever.' Na diverse functies bij de bank stapte hij tien jaar geleden over naar de Rabobank
Foundation. Om er bestuurder van te zijn noemt
hij 'een eer'. In 'zijn' periode is er veel veranderd. 'We denken bewuster en strategischer na
over wat bij ons past en waar we willen zitten.
We beperken ons tot Nederland en 22 landen in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Vroeger was onze inzet meer versnipperd en daardoor bereikten we minder dan nu.' Deze professionalisering
valt bijvoorbeeld ook af te lezen aan de manier
waarop de Foundation haar impact zichtbaar
maakt. 'Sinds een paar jaar meten en weten we
vrij nauwkeurig wat de effecten van ons werk
22 ALKMAAR E.O.

zijn en hoeveel mensen we ermee bereiken: zo'n
4,7 miljoen in het buitenland en 450.000 in Nederland.'

DE GELIJKENIS tussen de bank en de
Foundation is treffend. In 1973 fuseerden Raiffeissenbank en Boerenleenbank tot Rabobank.
Van oorsprong waren de banken coöperaties,
opgericht door boeren. Beide hadden een stichting voor maatschappelijke ondersteuning en
die twee fuseerden eveneens. Deze Stichting
Steun Rabobanken werd in 2002 omgedoopt tot
Rabobank Foundation. Van Hedel spreekt over
'de Rabobank op herhaling', waarmee hij bedoelt: het waren naar zelfredzaamheid strevende boeren die de Rabobank oprichtten, het zijn
kleinschalige boeren waar de Foundation zich in
het buitenland op richt. 'Wij zijn er voor die brede onderlaag, de mensen die zich niet zelfstandig kunnen redden, maar dat met een klein
duwtje in de rug misschien wél kunnen.'
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Kijkje in de
keuken bij
The Colour
Kitchen
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IN HET KARAKTER van de activiteiten in het buitenland zijn de agrarische roots van de bank nog duidelijk terug
te vinden. Ze zijn er allemaal op gericht om kleinschalige
boeren toegang te geven tot geld, kennis en afzetmarkten. De
Foundation werkt er samen met twee soorten organisaties,
voornamelijk coöperaties: van boeren die samen sparen en
onderling kredieten verstrekken (zoals voorheen ook in Nederland gebeurde) en van groepen producenten, bijvoorbeeld koffie- of cacaoboeren. Deze partners krijgen kredieten. 'Bij reguliere banken komen zij daarvoor niet in aanmerking omdat ze te klein, te afgelegen en/of te risicovol worden
gevonden. Wij werken not-for-profit. We hoeven er niets aan
te verdienen, maar we vragen wél rente. De tarieven daarvan
staan in een goede verhouding tot de geldende markttarieven, want we willen dat deze boeren en organisaties zichzelf
op den duur kunnen bedruipen. Dan is het niet bevorderlijk
als je ze jarenlang aan de leiband van een te lage rente
houdt.' Minstens even belangrijk als kredietverstrekking is
dat de Foundation haar kennis en netwerk ter beschikking
stelt. Ze brengt mensen en organisaties met elkaar in contact
en geeft trainingen om deskundigheid te bevorderen. 'Niet elke koffieboer weet hoe hij de hoogste opbrengst kan krijgen.
Breng je je hele oogst, groene en rode bonen door elkaar,
naar een opkoper, dan krijg je er veel minder voor dan wanneer je wat langer wacht en de rijpe bonen aan de coöperatie

Thuisadministratie van
Humanitas krijgt ook
steun van de Foundation

levert. Dat leren onze adviseurs hen.' Rabobank Foundation
is een belangrijk onderdeel van het Banking for
Food-programma van de Rabobank. Om een wereldbevolking
van 9 à 10 miljard monden in 2050 te voeden zal de voedselproductie met zo'n 60 procent omhoog moeten. De bank wil
bevorderen dat voedsel efficiënter, duurzamer, op grote én op
kleine schaal wordt geproduceerd. 'Met onze projecten richt
de Foundation zich op al die kleine boeren in de wereld. Door
hen te helpen meer en beter voedsel te produceren, leveren
wij een substantiële bijdrage aan het programma.'

BOEREN ZIJN in Nederland geen doelgroep voor Rabobank Foundation. Hier hebben de meeste boerenbedrijven
immers gewoon toegang tot kennis en kredieten. 'Zeker ook
van de Rabobank', lacht Van Hedel. De Foundation concentreert zich in eigen land op mensen die niet kunnen meekomen op de arbeidsmarkt, die geldproblemen hebben of die
sociaal buiten de boot vallen. Zo steunt de Foundation sociale
ondernemingen die medewerkers met 'een afstand tot de arbeidsmarkt' in dienst nemen, bijvoorbeeld mensen met fysieke of psychische beperkingen. Een voorbeeld van zo'n sociale
onderneming is The Colour Kitchen. Dit professionele
24 ALKMAAR E.O.

Joke Ariëns-Bargmann, adviseur Dagelijkse Bankzaken
bij Rabobank Alkmaar e.o.

horecabedrijf heeft restaurants op diverse locaties in Nederland, verzorgt catering bij bedrijven en leidt mensen op die
anders vaak geen kans krijgen. 'Wij hebben ze gefinancierd
en met de gemeente Utrecht een contract afgesloten dat de
prestaties nog eens extra stimuleert. Met dit nieuwe instrument, een social impact bond heet dat, willen we 250 jongeren de weg naar een baan laten vinden.'
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THUISADMINISTRATIE van Humanitas krijgt ook
steun van de Foundation. Het is een meerjarig programma,
waarbij goed opgeleide vrijwilligers – waaronder ook
oud-Rabo-medewerkers – mensen met schulden helpen om
hun financiën op orde te krijgen. 'Maar ook om die schulden
te voorkomen. En het wérkt. Binnen korte tijd zie je het aantal en de omvang van schulden aanzienlijk afnemen', zegt Van
Hedel. Als derde pijler in Nederland maakt de Foundation het
voor volwassenen en kinderen mogelijk om deel te nemen
aan sociale activiteiten, met de nadruk op sport. 'Want ook
een kind van ouders die het financieel niet breed hebben,
heeft recht op hockey- of judoles.' Rabobank Foundation
steunt ook gehandicapte sporters.
ONAFHANKELIJK , maar toch in verbinding met de organisatie, dat illustreert de positie van Rabobank Foundation
ten opzichte van de Rabobank. 'Wij zijn een stichting die jaarlijks zo'n 30 miljoen euro in de samenleving investeert', legt
Van Hedel uit. 'We nemen zelfstandig onze beslissingen en
hebben een eigen Raad van Toezicht.' Die onafhankelijkheid
betekent niet, benadrukt hij, dat de Foundation op een verafgelegen eiland zit. Zowel klanten als medewerkers zijn erbij
betrokken. Klanten kunnen met donaties bijdragen aan de
Foundation. Medewerkers wordt de gelegenheid geboden om
maandelijks te doneren en dat doen ze in groten getale. Zij
kunnen zich ook als vrijwilliger inzetten voor projecten. Van
Hedel noemt nog een ander belangrijk lijntje tussen Foundation en bank. 'De kennis en het netwerk van de bank zijn
goud waard voor onze projectpartners. Juist door alles met
elkaar te verbinden, kun je echt iets voor mensen betekenen,
je impact versterken.' Rabobank en Rabobank Foundation,
wil Van Hedel maar zeggen, liggen in elkaars verlengde. 'Een
bank die is ontstaan vanuit een coöperatieve gedachte en een
stichting die al bijna 45 jaar investeert in de zelfredzaamheid
van mensen, het klopt gewoon. Het is een oprecht verhaal.'

Helpende
hand bij
administratie
Soms raken mensen in de knel met hun administratie en kunnen ze wel wat ondersteuning
gebruiken. Humanitas Thuisadministratie en
Rabobank slaan de handen ineen.

De medewerkers van Rabobank helpen aan de
balie klanten met hun bankzaken. Zodoende
bouwen ze een relatie met hen op en zo krijgen
zij zo nu en dan te horen dat iemand worstelt
met zijn (financiële) administratie. ‘Bijvoorbeeld na een overlijden of scheiding, omdat ‘de
ander’ dat altijd regelde’, vertelt Joke
Ariëns-Bargmann, adviseur Dagelijkse Bankzaken van Rabobank Alkmaar e.o.
Rabobank Alkmaar e.o. werkt sinds 2015 samen
met Humanitas Noord-Kennemerland. ‘Humanitas heeft vrijwilligers die mensen helpen om
weer overzicht te krijgen op hun administratie.
Wij denken graag mee met onze klanten en vertellen over deze vorm van ondersteuning.’ Het
waardevolle van het werk van Humanitas Thuisadministratie vindt Joke dat zij voorkomen dat
dingen van kwaad tot erger worden. ‘Vaak kun
je met een paar simpele administratieve acties
een hoop rechtzetten.’
De samenwerking tussen Rabobank Alkmaar
e.o. en Humanitas Thuisadministratie
Noord-Kennemerland wordt de komende tijd
uitgebreid. Met een spreekuur dat mensen kunnen bezoeken die na het hulptraject toch nog
een extra steuntje in de rug nodig hebben. ‘Het
kan zomaar gebeuren dat je na verloop van tijd
de controle weer dreigt te verliezen. Dan weet je
dat je ook bij ons terechtkunt.’
25
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ONDERWIJS

ONDERNEMERSPLAN VAN HET JAAR

And the
winner is ...
Het Horizon College organiseerde
eind juni voor haar scholieren de
eerste verkiezing van het
Ondernemersplan van het Jaar.
TEKST: IRIS KOOMEN FOTO'S: MARTIJN VOORHOUT

I

n de presentatiezaal van bedrijfscentrum
het Werkstation in Heerhugowaard hebben
zich op deze zomerse avond 8 studenten, 3
juryleden en zo’n veertig ouders, docenten,
supporters en andere belangstellenden verzameld voor de finale van het Ondernemersplan
van het Jaar van het Horizon College. Het past
precies. Terwijl opleidingscoördinator Jan
Ferwerda iedereen welkom heet, schuiven de
studenten zenuwachtig heen en weer op hun
stoelen. Uit meer dan 100 ondernemersplannen
zijn die van hen geselecteerd voor deze finale,
en er zijn leuke prijzen te winnen. Straks mogen
de studenten in drie minuten hun plan presenteren. Daarna legt de jury hen tien minuten lang
het vuur aan de schenen over hun plan.
3764

BOUWSTENEN VOOR ONDERNEMEN
‘Ondernemerschap is heel belangrijk’ , zegt Ferwerda. ‘Met Bouwstenen voor Ondernemen willen we onze studenten een goed perspectief bie28 ALKMAAR E.O.

den.’ Het Horizon College biedt dit programma
al meer dan tien jaar. Bovengemiddeld presterende MBO-studenten krijgen hierin meer aangeboden dan het programma van hun opleiding
alleen. Zo worden ze beter voorbereid op het
ondernemerschap en de veranderende arbeidsmarkt. Rabobank is een belangrijke partner binnen dit programma, naast het Ondernemersklankbord, Qredits, het NON en het Werkstation.

DIVERSE PLANNEN De beoordelingscommissie bestaat uit voorzitter Klaas Visser,
manager Grootzakelijk bij de Rabobank, Roland
Leurs, directeur van het Werkstation, en Martijn
Dekker, directeur van DIGIT Elektrotechniek en
lid van het Ondernemersklankbord. ‘Jullie hebben de afgelopen jaren veel geleerd, en ik hoop
vanavond ook wat van jullie te leren’ , zegt hij.
De commissie heeft van tevoren alle plannen
doorgenomen en beoordeeld op innovativiteit,
concept, haalbaarheid, financiën en marketing.

De presentatie en vragenronde zijn bedoeld om
te kijken of de studenten zichzelf goed kunnen
neerzetten als ondernemer, en om te achterhalen of ze hun eigen plan goed hebben doordacht.

kom je aan je startkapitaal? Hoe ga je je ondernemerschap combineren met je huidige baan?
Hoe onderscheid je je van je concurrent vlakbij?
Je vestigt je niet op een gangbare plek, waarom
zouden de mensen speciaal naar jou toekomen?’
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PRESENTATIES De eerste student trapt af
en presenteert met verve haar plan om een bedrijf te beginnen waar mensen terecht kunnen
voor haarverzorging, visagie en nagelverzorging
tegelijk. Daarna volgen nog zeven heel uiteenlopende plannen: een kapper op bestelling, een
restaurant op het dorpsplein in Petten, een buffetrestaurant à la La Place op het Alkmaarse
Waagplein, een patisserieconcept, een surfschool in Egmond aan Zee, een horeca-idee om
een gezonde levensstijl te promoten en een
Mexicaanse wijnbar in Utrecht. De jury stelt vragen aan de finalisten die ze in het ondernemersplan niet (genoeg) beantwoord zagen: ‘Hoe
denk je aan je eerste klanten te komen? Hoe

Sinds 2004 werken Rabobank
en het Horizon College
samen. Roy van der Roest,
accountmanager MKB bij
Rabobank: ‘Rabobank ondersteunt het programma Bouw-

WINNAAR Na een half uur beraad is de
jury eruit. De winnaar is … Cynthia Hoefsmit,
met haar plan voor een Mexicaanse wijnbar!
Klaas Visser legt uit waarom: ‘Het is een onderneming met een creatief en origineel idee, die
aansluit bij trends in de markt, met een duidelijk unique selling point.’
Met haar plan wint Cynthia Hoefsmit een
cheque van 400 euro, gratis begeleiding van het
Ondernemersklankbord, een jaar gratis een zakelijk betaalpakket, een wisselbeker en promotie in Dichterbij en op social media. Op pagina
34 vertelt zij meer over haar wijnbar en geeft
Klaas Visser zijn visie op haar plan.

stenen voor Ondernemerschap met een bjidrage
vanuit het Fonds Coöperatief
Dividend. Rabobank vindt het
belangrijk om ondernemerscompetenties te bevorderen
bij huidige studenten; zij zijn
immers de werkgevers van de
toekomst. Daarnaast staat het
vaste dienstverband onder
druk, dus ook daarom is het
voor studenten belangrijk om
hun competenties als ondernemer te ontwikkelen.’
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RABO&CO

Samen geld uitlenen
Via online platform
Rabo&Co kunnen
ondernemers geld lenen
van vermogende
Rabobank-klanten.
TEKST: ELS WIEGANT FOTO'S: SHUTTERSTOCK

R

abo&Co is een innovatieve manier
van financieren, waarbij de Rabobank samen met vermogende klanten geld leent aan ondernemers.
Het is een aanvulling op de bestaande lening van de bank en alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding. Bij crowdfunding investeert een groep
mensen (de ‘crowd’) geld in een onderneming,
bij Rabo&Co slechts één persoon of een paar. Dit
voorjaar werd Rabo&Co getest bij vier lokale
banken. De belangstelling was direct groot. Niet
vreemd, want voor wie wil investeren in een Nederlandse onderneming, is dit een aantrekkelijke optie. Sebastiaan Westmeijer, accountmanager Grootzakelijke Relaties van Rabobank
Alkmaar e.o. : ‘Rabo&Co geeft je de mogelijkheid
om je geld te investeren in bijvoorbeeld een lokaal bedrijf dat je wilt stimuleren of in de ontwikkeling van een product waar je sympathie
voor voelt.’

HOE WERKT HET? Ondernemers kunnen
hun leningaanvraag publiceren op het online
platform Rabo&Co. Vermogende Rabobankklanten kunnen die aanvragen bekijken en relevante gegevens over de onderneming inzien. Om
hier toegang toe te krijgen moeten zij een vrij
belegbaar vermogen van minimaal 1 miljoen euro hebben. Via het platform kunnen zij aangeven
welke lening(en) zij willen meefinancieren en
voor welk bedrag (minimaal 100.000 euro). Zijn
er meer geïnteresseerden, dan telt het principe
30 ALKMAAR E.O.

wie het eerst komt, die het eerst maalt. Rabobank controleert of de klant de lening kan verstrekken en zorgt ervoor dat de ondernemer er
toegang toe krijgt.

Rabo&Co is volop in ontwikkeling. Ondernemers kunnen
er via alle lokale banken gebruik van maken. Voor vermogende klanten is de toe-

SAMEN DELEN Vermogende klanten mogen maximaal 49 procent van de lening financieren, de Rabobank financiert de rest (minimaal
51 procent). Over het leningdeel van de klant
betaalt de ondernemer 0,25 procent minder
rente dan over de lening van de bank. Rabobank
regelt de administratieve afhandeling van de lening. Daarvoor betaalt de vermogende klant beheerkosten aan de bank. Mocht een ondernemer
niet meer kunnen betalen, dan delen bank en
klant naar rato de zekerheden die op de lening
zijn afgegeven. Een zekerheid is bijvoorbeeld
een bedrijfspand.

gang voorlopig nog beperkt.
Bent u vermogend en wilt u
meer weten over dit product?
Neem dan contact op met de
lokale afdeling Vermogensmanagement van Rabobank
Alkmaar, (072) 567 45 67.

CIJFERS

Wist u dat in september veel ondernemers starten
met hun bedrijf? U ook? Ga naar IkGaStarten.nl en
lees meer.
BRON: IKGASTARTEN.NL EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

23%

VAN DE ONDERNEMERS
START EEN BEDRIJF OM
EIGEN BAAS TE ZIJN.

VAN DE STARTERS WERKT
WEKELIJKS MEER DAN 48
UUR AAN HET EIGEN
BEDRIJF.

72%

540.000

VAN DE ONDERNEMERS
GAAT VAN START MET EEN
ONDERNEMINGSPLAN.

BANEN ZIJN ER BIJ
MKB-BEDRIJVEN DIE 5 JAAR
GELEDEN NOG NIET
BESTONDEN.
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31%
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DIGITALISERING

De Rabobank digitaliseert steeds meer financiële producten en
diensten. Zo is ook het proces van het afgeven/ophalen van
machtigingen elektronisch gemaakt. Mede dankzij Facturis.
TEKST: BEREND BERLIJN FOTO'S: MARTIJN VOORHOUT

RABOBANK & FACTURIS

Nieuw: digitaal
machtigen
van incasso
Heeft u als incasserend bedrijf
interesse in DIM? Neem dan
contact op met het team
Financiële Logistiek van
Rabobank Alkmaar e.o. via
(072) 567 45 00.

O

nbekend maakt onbemind. Hoe reageert u wanneer u online een verzoek voor een automatische incassomachtiging toegestuurd krijgt? Ongelovig, een tikje argwanend misschien. Die
alertheid is niet verkeerd in een tijd van cybermisleiding.

DIGITAAL EN FOUTLOOS Maar dit is
precies waarom het team Financiële Logistiek
van Rabobank Alkmaar e.o., Sandra Sijs en Alex
Kugel, aandacht willen voor dit onderwerp in
Dichterbij. Digitaal Incassomachtigen (DIM) van
de Rabobank is een honderd procent veilige manier om machtigingen voor automatische
incasso’s snel, gemakkelijk en rechtsgeldig te organiseren, voor zowel de klant (betaler) als het
bedrijf of de organisatie (incassant).
‘Normaal stuurt de incassant een papieren
machtigingsformulier op. Invullen, handtekening eronder zetten en terugsturen. Relatief
tijdrovend én foutgevoelig, dus kans op nog
32 ALKMAAR E.O.

meer vertraging. De oplossing is een digitale
machtiging, waardoor direct na het afgeven kan
worden gestart met incasseren’, legt Sandra uit.

MELDING ONTERECHTE INCASSO Zie
hier DIM. Dat geeft consumenten de mogelijkheid om online een machtiging af te geven. Zij
doen dat binnen hun vertrouwde internetbankierenomgeving met de Rabo Scanner.
Alex: ‘Voor het bedrijf dat de incasso uitvoert zijn de voordelen legio. Door DIM ontvangt men een betrouwbare, rechtsgeldige en
een door de daartoe bevoegde persoon getekende machtiging. De bank controleert deze namelijk direct. Een machtigingenadministratie is
eenvoudig bij te houden met behulp van digitale
archivering. Met andere woorden: krijgt de incassant een Melding Onterechte Incasso, dan
kan hij die met één druk op de knop annuleren.
PLATFORM FACTURIS Veel zakelijke
klanten van Rabobank Alkmaar e.o. hebben een
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incassocontract. Voor hen is Digitaal Incassomachtigen een interessante optie. Vooral als je
een groot aantal incasso’s doet en regelmatig
nieuwe klanten krijgt. Sandra: ‘Zoals een kinderopvangorganisatie, sportclub of woningcorporatie. Maar denk ook aan bedrijven die veel incasseren bij andere bedrijven en hiervoor gebruikmaken van de Bedrijven euro incasso.’
Achter elke vorm van digitale dienstverlening steekt een flinke dosis informatie- en communicatietechnologie. Bij DIM verzorgt Facturis
het platform voor de verbindingen tussen betaler, incassant en bank. Sandra: ‘Facturis is een
dochteronderneming van de Rabobank en gespecialiseerd in het digitaliseren en automatiseren van facturatieprocessen. Door elektronisch
factureren, in combinatie met digitaal machtigen en automatische incassobetalingen, worden
financiële processen gestroomlijnd, versneld en
kostenefficiënter gemaakt.’
Hoe slim en zelfdenkend het systeem van
Facturis werkt, blijkt uit een voorbeeld van Alex.
‘Stel dat een vereniging de contributie automatisch wil incasseren, maar dat het bedrag niet
afgeschreven kan worden. Dan kan Facturis ervoor zorgen dat er automatisch een Paymail
wordt verstuurd, zodat het bedrag alsnog betaald kan worden via iDEAL.’

AANTREKKELIJKE AANBIEDING Digitaal Incassomachtigen is relatief nieuw in het
Nederlandse betalingsverkeer. Iedereen moet er
nog aan wennen. Met een aantrekkelijke aanbieding helpt Rabobank bedrijven en organisaties
over de drempel. Zij betalen gewoonlijk maandelijkse abonnementskosten (€ 15,-) en transactiekosten (€ 0,75 per ontvangen machtiging)
voor het gebruik van Rabo Digitaal Incassomachtigen. Nu brengt de Rabobank die kosten
tot het eind van dit jaar niet in rekening. Sandra:
‘Het gratis beschikbaarstellen van DIM is een
mooie manier om consumenten en bedrijven de
voordelen ervan te laten ervaren en hen er vertrouwd mee te maken.’

Altijd genoeg
werkkapitaal
Een financiering die flexibel meebeweegt met
het aantal uitstaande facturen; mogelijk wordt
het nieuwe Factuurkrediet de standaard in de
kredietverlening van de Rabobank aan het MKB.

Daarmee bewijst Facturis opnieuw haar waarde.
Rabobank Alkmaar e.o. is een van de zes pilotbanken in Nederland.
Voor veel MKB-ondernemers in de business-tobusinessmarkt blijft het schipperen. Hoe kun je
investeren in je dienstverlening, als het geld dat
daarvoor nodig is, nog niet is overgemaakt door
je debiteuren? Met het Rabo Factuurkrediet heb
je altijd genoeg werkkapitaal om dat gat te overbruggen. Het voorkomt dat een MKB’er bij omzetgroei steeds een nieuw krediet bij de bank
moet aanvragen.
‘Ook voor deze dienst is een koppeling gemaakt
naar ons techbedrijf Facturis’, verklaart accountmanager MKB Olaf Dannijs. ‘MKB-ondernemers
sturen via dit platform digitaal hun zakelijke
facturen uit. Rabobank past de hoogte van het
krediet wekelijks aan op basis van de openstaande posten, verminderd met de al betaalde
facturen. Daarnaast heeft de klant realtime inzicht in de verzonden, betaalde en nog onbetaalde rekeningen en kan hij zijn debiteurenbeheer
optimaliseren.’
Olaf Dannijs: ‘Taxi Tromp uit Heerhugowaard,
die georganiseerd groepsvervoer uitvoert, is als
eerste in onze regio begonnen met het Factuurkrediet. Hun ervaringen zijn tot nu toe positief.
Factuurkrediet is ook geschikt voor bijvoorbeeld accountants, transportbedrijven en groothandels. Bedrijven die veel verschillende klanten hebben.’
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AANDEEL
IN
ELKAAR

Cynthia Hoefsmit (23) schreef het Ondernemersplan
van het Jaar. Klaas Visser, manager Grootzakelijk en
jurylid, vertelt waarom ze won.
TEKST: IRIS KOOMEN FOTO'S: MARTIJN VOORHOUT

CYNTHIA HOEFSMIT (23)

‘Bent u de
sommelier?’

D

rie jaar geleden rolde ik het horecavak in. De sommelier van het restaurant waar ik werkte, ging met vakantie en ik nam het van haar over. Ik
wist niks van wijn. Ja, ik wist dat ik het lekker
vond. Maar ik zat blijkbaar zo goed in mijn rol
dat een gast zei: ‘Zozo, bent u de sommelier van
dit restaurant?’ Dat gaf zo’n kick dat ik besloot
om daar meer mee te doen.
Na de opleiding Gastvrouw ben ik aan de
opleiding Horecaondernemer begonnen. Het
eerste jaar mocht ik overslaan. Als afronding
schreef ik mijn ondernemingsplan. Mijn droom
is een wijnbar in Utrecht, omdat ik Utrecht een
heerlijke stad vind. En omdat ik Mexico een
geweldig land vind, zal de bar ingericht zijn in
Mexicaanse sfeer. Er staan dus ook taco’s met
gebakken sprinkhaan op het menu! In mijn
wijnbar kunnen de gasten zelf wijn tappen uit
echte wijnvaten. Ik ga nog niet meteen beginnen
hoor, ik wil eerst meer horeca-ervaring opdoen.
Over een jaar of vijf hoop ik er klaar voor te zijn.
Of ik verwacht had te winnen? Ik had geen
idee. Ik wist niet wie mijn concurrenten waren,
maar ik begreep wel dat ik goed had nagedacht
over doelgroepen.’
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KLAAS VISSER

‘Overal over
nagedacht’
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C

ynthia’s plan is van kop tot staart
onderbouwd. Het is innovatief, aansprekend, conceptueel goed en haalbaar. Ze heeft een uitgebreide analyse
van de omgeving uitgevoerd, haar doelgroepen
duidelijk omschreven en ze heeft goed over de
marketing nagedacht. Sterker nog, ze heeft overal over nagedacht. Haar idee is tot in de kleinste
details uitgewerkt. Ze heeft bijvoorbeeld een
complete menukaart aan het plan toegevoegd!
Wat ik verder heel sterk vind, is dat ze niet
alleen naar kansen kijkt, maar zich ook bewust
is van de bedreigingen en risico’s. Een voorbeeld
hiervan is haar doelgroepenkeuze. Ze beseft dat
ze keuzes moet maken als haar doelgroepen
niet goed blijken samen te gaan. Opvallen en
uniek zijn, zijn haar sleutelwoorden. Haar presentatie was ook sterk.
Of ik nog tips heb? Ze mag wat meer zelfvertrouwen hebben en uitdragen, want de feedbackscore die ze kreeg, geeft een prachtig evenwichtig beeld. Verder heeft ze de huisvestingskosten en de personeelskosten aan de lage kant
begroot, daar moet ze nog even goed naar kijken. Net als naar haar keuze voor de ondernemingsvorm.
Ik vond het ontzettend leuk om te jureren.
De kandidaten maakten het ons wel moeilijk. Er
waren meerdere studenten met een goede pitch.
Uiteindelijk gaf het ondernemingsplan de doorslag en dat van Cynthia was echt het beste.’
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FINANCIËN

Ben je dik in de tachtig, dan heb je geen heel leven meer voor je.
Daarom stelden Adriaan en Nel Hoekmeijer samen met Rabobank
Alkmaar e.o. een financieel plan op.
TEKST: BEREND BERLIJN FOTO'S: MARTIJN VOORHOUT

‘Het financieel
plan gaf ons rust’
de huwelijk. Zij zijn buiten gemeenschap van
goederen getrouwd en hebben hun vermogens
altijd gescheiden gehouden ten gunste van de
eigen kinderen. Elk jaar vond een verrekening
plaats. ‘Dat was een rommeltje geworden. Die
knoop moesten we eerst ontwarren’, vertelt
Erwin van Gorp. ‘Tegelijk hebben we het testament bekeken, waarna Nel en Adriaan constateerden dat er één en ander in aangepast moest
worden.’
Wilt u weten welke uitgaven u
nu en in de toekomst kunt
doen om uw wensen en doelen te realiseren? Rabobank
Alkmaar e.o. stelt graag met u
een persoonlijk financieel
plan op. Neem contact op met
de afdeling Private Banking
via (072) 567 44 00.

N

el en Adriaan speelden al langer met
de gedachte om hun kinderen en
kleinkinderen een deel van hun
vermogen te schenken. Maar hoeveel
is verantwoord? Stel dat een van de twee iets
zou overkomen. Dan is het verstandig om financiële middelen achter de hand te hebben. ‘Je wilt
jezelf niet kaalkrabben’, stelt Adriaan. ‘Op onze
leeftijd zijn dat ook de gesprekken die we hebben met onze vrienden en kennissen.’
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KNOOP ONTWARREN Ze besloten naar
Rabobank Alkmaar e.o. te gaan voor een financieel plan. Zo’n plan geeft inzicht in de persoonlijke financiële situatie op dit moment en daarmee
in de mogelijkheden om bepaalde wensen en
doelen te verwezenlijken. ‘Zo hebben we Erwin
(van Gorp, accountmanager Private Banking,
red.) leren kennen. Met hem hebben we vier of
vijf keer in een ontspannen sfeer overleg gehad.
Een goed traject voor zo’n plan’, blikt Nel terug.
Voor zowel Nel als Adriaan was dit het twee36 ALKMAAR E.O.

SCHRIKKEN ‘Tot onze schrik bleek dat bij
het overlijden van één van ons het huis (inclusief de opbrengsten bij eventuele verkoop) en
ons gezamenlijk vermogen niet automatisch
toeviel aan de langstlevende’, verklaart Adriaan.
‘Dat wilden we per se wel zo geregeld hebben.
Daarom zijn we met onze oudste kinderen naar
een bevriende notaris gestapt.’ Nel: ‘Ik ben blij
dat dit aan het licht is gekomen. We hebben het
recht kunnen zetten. Dat geeft rust.’
Het financieel plan heeft voor duidelijkheid
gezorgd. Adriaan: ‘We weten waar we aan toe
zijn en wat we kunnen en willen weggeven.
Daar was het ons om te doen.’ De volgende stap
is volgens Erwin om een notitie vermogensoverdracht op te stellen. Nel: ‘Onze kinderen zijn totaal niet op ons geld uit en zitten ons niet achter
de vodden. Dat is erg fijn. De keerzijde is dat je
er minder haast mee maakt. Maar we moeten nu
doorpakken.’
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‘We weten nu
waar we aan
toe zijn’
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LEDENAANBIEDINGEN

Als lid van de Rabobank kunt u profiteren van
aantrekkelijke kortingen. Kijk voor het volledige
aanbod op rabobank.nl/dichterbij.

KOM EENS KIJKEN!

SPECIAAL VOOR LEDEN

EXCLUSIEF: RONDLEIDING BIJ DE DIEU

HIGH TEA VAN THE
COLOUR KITCHEN

In de periode september
t/m november kunt u als lid
een kijkje nemen in de
verborgen parel van
Alkmaar: Huize Egmont.
Deze exclusieve rondleiding is nu voor slechts
€ 10,- per persoon te reser-

Voor onze leden organiseren we een luxe high tea,
gemaakt door kok Martin
en de leerlingen van The
Colour Kitchen. Laat u verrassen! Sandwiches, soepje,
vruchtensap, minismoothie, zoete en hartige

veren via
www.dedieu.nl/rabobank.
Benieuwd naar het verhaal
achter herensociëteit De
Dieu? Lees op pagina 8 het
interview met medeoprichter Jan Wagenaar en bestuurslid Geoffrey Smith.

hapjes, vers fruit en onbeperkt thee. Tijdstip: vrijdag
3 november van 15.30 uur
tot 17.00 uur. De high tea
kunt u reserveren voor
€ 7,50 p.p. (i.p.v. € 14,75) via
communicatie.alkmaar
@rabobank.nl.

GRATIS RONDVAART

KOM NAAR MUSEUM
BROEKERVEILING!
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Ga op bezoek bij de eerste
en laatste groentedoorvaarveiling ter wereld, diep
in de Noord-Hollandse
polder. Geniet van verrassende exposities en leer
meer over de geschiedenis
door onze prachtige audiotour, ingesproken door
tuinder Arie en mogelijk
gemaakt door de
Rabobank.
Vaar door wat er nu nog
over is van het Rijk der
Duizend Eilanden en hoor
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meer over hoe dit unieke
gebied is ontstaan. Natuurlijk is er ook gelegenheid
om zelf te handelen (en
groente en fruit mee naar
huis te nemen!) tijdens dit
unieke dagje uit.
Als Rabobank-lid krijgt u
van september t/m november op vertoon van uw Rabobank pas 20% korting
(de gratis rondvaart) op de
normale entreeprijs van
€ 17,-.

COLUMN

MATHIEU SCHIPPER
Lid van de Raad van Commissarissen
Rabobank Alkmaar e.o.

De aanpak van financieel
misbruik bij ouderen

I
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n februari ben ik toegetreden tot de Raad
van Commissarissen. Een wereld van nieuwe indrukken. Aan een toezichthoudende
rol was ik gewend. Ik ben voorzitter geweest van de commissie van toezicht van een
penitentiaire inrichting. Maar een commissaris
bij de Rabobank is zoveel meer dan alleen een
toezichthouder.
Zo mag je het maatschappelijke beleid van
de bank mede vormgeven. Sinds kort zijn medewerkers, ledenraadsleden, directieteam en commissarissen verbonden aan ‘communities’,
waarmee we het maatschappelijk leven in de regio op bepaalde thema’s proberen te verrijken.
Zelf maak ik deel uit van de community ‘optimale levensloop stimuleren’.
Eén aspect van een goede levensloop is
voorkomen dat mensen op oudere leeftijd
slachtoffer worden van financieel misbruik. Dat
is een groter probleem dan we denken. Ik ben
zelf als advocaat gespecialiseerd in geschillen
rond erfrecht. Ik maak in de praktijk de gevolgen hiervan mee. Kinderen of andere

‘vertrouwelingen’ die onder het mom van ‘helpen’ de bankrekening leegplunderen.
In Alkmaar hebben we pasgeleden De Lokale Alliantie opgericht. Daar zijn specialisten in
vertegenwoordigd vanuit onder meer het notariaat, de thuiszorg en Veilig Thuis. Zij willen de
bewustwording rond financieel ouderenmisbruik vergroten en het actief bestrijden. Zelf ben
ik er als advocaat bij betrokken.
Binnen onze Rabo-community is besloten
een professional van de Rabobank bij De Lokale
Alliantie aan te laten sluiten. De bank heeft de
kennis in huis om signalen op te vangen die
kunnen wijzen op financieel misbruik, met name de mobiele adviseurs die bij kwetsbare mensen thuis komen voor hun bankzaken.
Ik vind het mooi dat de maatschappelijke rol
van de Rabobank niet beperkt blijft tot donaties
of sponsoring. Ze schuiven ook hun ‘menselijke
kapitaal’ naar voren. Voor mijzelf komen nu een
aantal lijntjes bij elkaar, namelijk mijn betrokkenheid bij de Rabobank en bij De Lokale Alliantie. Met elkaar kunnen we een verschil maken.
Zoiets kost mij geen energie, het geeft energie.

Ik vind het mooi dat de
maatschappelijke rol
van de Rabobank niet
beperkt blijft tot
donaties of sponsoring
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AANDEEL
IN DE
BUURT

WIE

De organisatie is in handen van
Lions Club Alkmaar. Voor de vierde keer trekken ze samen met Rabobank Alkmaar
e.o. op om dit initiatief mogelijk te maken. ‘Lichtjesavond voegt iets toe aan de stad en is voor iedereen toegankelijk. Daar verbindt de
Rabobank graag haar naam aan’, weet Lions-lid
Emily Snoek.

WAT

Tijdens Rabobank Lichtjesavond is de Alkmaarse binnenstad nog sfeervoller verlicht dan anders. Een
bonte parade van meer dan 200 bootjes vaart
door de grachten met een keur aan lampen aan
boord. Een betoverend gezicht.

WAAROM

Elke serviceclub zoekt naar
manieren om geld in te zamelen voor het goede doel en Lions Club Alkmaar heeft hiervoor
dit gloedvolle evenement bedacht. Boten betalen € 25,- voor een vaarbewijs. U kunt ook meevaren op een rondvaartboot (inclusief hapje en
drankje). Emily: ‘Ditmaal ondersteunen we Stichting Dionne, die ouders/verzorgers van ernstig
zieke kinderen een helpende hand biedt.’
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Dit jaar lichten de boten
op 2 september het anker. Dus mocht u deze
editie van Dichterbij op tijd uit het cellofaan hebben gehaald, dan kunt u nog deelnemen met uw
boot. Haal voor de afvaart direct uw vaarbewijs
op bij de Lions-stand aan de Turfhaven. Kijk voor
meer informatie op
www.lichtjesavondalkmaar.nl.

TEKST: BEREND BERLIJN FOTO'S: RABOBANK

WANNEER

