Starter van het Jaar
Verkiezing 2018

Aanmeldprocedure en verloop van het traject
Nomineren van ondernemers voor het traject ‘Starter van het Jaar Peel Noord 2018’ kan
via de website www.ovhj.nl van donderdag 30 maart tot zondag 30 april 00.00 uur.
Ondernemer (Starter) heeft hoofdvestiging in Gemert/Bakel of Laarbeek en is maximaal
3 jaar (geteld vanaf 1 januari 2014) ingeschreven als ondernemer bij de KvK (overige
voorwaarden zie reglement). Ondernemers (Starters) mogen voorgedragen worden
door ondernemersverenigingen, collega-ondernemers en bekenden, maar kunnen
ook zichzelf opgeven.

De aangemelde starters krijgen in de eerste week van mei bericht van de Starter van het
Jaar-commissie met de benodigde informatie. Er wordt dan gecheckt of ondernemer
het traject in wil gaan en wordt een verklaring uitsluitingsgronden ingevuld.
Tussen 9 en 12 mei ontvangt de ondernemer (Starter) bericht vanuit de Starterscommissie of hij/zij definitief mag gaan deelnemen aan het traject. De eerste
bijeenkomst hiervoor staat gepland op dinsdag 16 mei 2017 bij Koen Schrama (TRIA
Fietsen). Koen is dé Starter van het Jaar 2013.

Gedurende het traject vinden er diverse bijeenkomsten plaats. Na iedere bijeenkomst
vallen er Starters af, om zo eind februari/begin maart met drie finalisten te eindigen.
In het traject gaan de Starters met elkaar sparren en zich presenteren. Er wordt hen
een leuk, maar bovenal ook leerzaam traject aangeboden. Ze gaan kennis uitwisselen
en vaardigheden opdoen over diverse onderdelen van het ondernemerschap. De
startersprijs is een echte aanmoedigingsprijs. Het is hét duwtje in de rug naar een
succesvolle carrière als ondernemer.
Op zaterdag 24 maart 2018 vindt de bekendmakingsavond plaats. Dan wordt bekend
wie de titel ‘Starter van het Jaar 2018’ mag uitdragen.

Het Starters-programma voor dit traject ziet er als volgt uit:
1e bijeenkomst - 16 mei ‘17, 19.00 uur
Locatie: Koen Schrama
Kennismaken met collega-ondernemers. Koen
vertelt over zijn ervaring als ‘Starter van 2013’ en
presenteert zijn zaak. De ondernemers worden
gevraagd om een pitch te doen.
2e bijeenkomst - medio juni ‘17
Locatie: Commanderij College,
St. Jozefstraat Gemert
Aard van het Beestje. Een interessante bijeenkomst
waar aan bod komt wat voor soort persoon/
ondernemer jij bent.

3e bijeenkomst - 28 september ‘17, 19.00 uur
Locatie: Rabobank
Een avond over financieren en verzekeren voor
startende ondernemers.
4e bijeenkomst - 2 november ‘17, 19.00 uur
Locatie: n.o.t.k.
Een gecombineerde avond met de deelnemers
van het Ondernemerstraject over coaching.
5e bijeenkomst - 16 januari ‘18, 19.00 uur
Locatie: n.o.t.k.
Een informatieve avond met als thema commercie/
marketing.

