
Dennenbosweg 145

7556 CG Hengelo

T 074-2508623

www.de-lijn.nl

@AttieSchipper

Openingstijden:
ma-do: 9.00-17.00 uur
vr: 9.00-12.00 uur

Een bureau dat sinds 1984 actief 
is in de wereld van reclame, 
vormgeving en communicatie. 

Bezoekers van vorige workshops...

Mini Symposium Ton Constandse - It's all about happiness!
"Een mooie en inspirerende bijeenkomst!"

Mini Symposium Lia van Loo - Ontdek de kracht van natuurcoaching
"Een inspirerend  en verhelderend sympsoium!"

Mini Symposium Nthabiseng Matube - Als stress je vijand wordt!
"Een rustgevende en gezellige middag!"

Mini Symposium Peter Roemaat - Is uw bedrijf toekomstbestendig?
"Een inspirerend en boeiend verhaal!"

Om u te inspireren en te informeren organiseren we met enige 
regelmaat interessante namiddagsessies. We bieden klanten en 
relaties graag een podium. Wilt u zelf een inspirerende activiteit, 
lezing of workshop verzorgen bij  DE LIJN? 
Neem dan contact op met Attie Schipper. 

Op de hoogte blijven? Kijk op www.de-lijn.nl
Aanmelden kan via www.mini-symposium.nl  
volg ons op twitter.com/AttieSchipper

do. 18 feb.
15.30 - 18.00 uur

U I T N O D I G I N G 

Mini Symposium
Gerard Hofmeijer

Expert in Alternatieve (stapel) financiering

Financiering van uw onderneming!
Elk bedrijf, elke transactie is te financieren



(Alternatieve) Financieringen! 
Van FFF (Friends, Family and Fools) 
tot een beursgang!

“Elk bedrijf, elke transactie is te financieren”!

Dat is het motto binnen ondernemer + praktijk. Een gedurfde 

uitspraak? Misschien. Toch zeggen wij dit niet zonder reden.

In het verleden zijn wij altijd in staat geweest om al onze eigen 

deals te financieren. 

Zeker, het ging niet altijd via de gebaande wegen. Het koste 

soms ook behoorlijk veel tijd en energie, maar het lukte toch!" 

Zeker in een periode waarin er zoveel alternatieven zijn, naast 

de bank, of juist met de bank! 

Denk maar aan allerlei overheidsregelingen, (subsidies), 

Microfinanciering, Crowdfunding, Kredietunies, een inves-

teerder om er een paar te noemen. 

Hoe kies je dan als ondernemer wat het best bij jou past? 

Tijdens dit mini symposium krijg je een kijkje achter de 

schermen en antwoorden op vragen als:

•  Hoe beoordeelt een bank een kredietaanvraag? 

•  Hoe vergroot je de kans op succes bij kredietaanvragen? 

•  Hoe maak je een presentatie waar geen enkele

   investeerder een speld tussen kan krijgen? 

•  Financiering op maat, wanneer een bank een combinatie  

   wil maken met een alternatieve oplossing!

Na dit mini symposium heb je een beter beeld van alternatieve 

financiering, en is jouw kennis weer up-to-date!

Gerard Hofmeijer

Mijn werkzaamheden bestaan 

uit het met de ondernemer 

vaststellen van de juiste 

financieringsvorm. Daarna 

lokaliseren wij - en treden 

in contact met - de juiste 

financier(s) / investeerder(s) 

en begeleiden de aanvraag 

totdat het geld volledig is 

overgemaakt. 

Bij alle aanvragen 

adviseren en begeleiden 

wij de ondernemer vanaf de 

beoordeling van het plan tot 

en met de onderhandelingen 

met de geldverstrekkers. 

Veel geschiedt  in eerste 

instantie binnen een vast 

(internationaal) netwerk van 

(potentiële) investeerders. 

Aan al deze partijen kunnen 

eenvoudig voorstellen worden 

voorgelegd. 

Gerard Hofmeijer expert   

alternatieve (stapel) 

financieringen 

ghr@ondernemerenpraktijk.nl 

0031 548 540 740 

www.ondernemerenpraktijk.nl

Het bijwonen van deze activiteit is voor u als

genodigde gratis. Wilt u een introducé (liefst

van buiten uw eigen organisatie) uitnodigen?

Dat kan, ook voor uw introducé is deelname

gratis. 

Aanmelding is eenvoudig!

Ga naar www.mini-symposium.nl/agenda/

Meld u snel aan, het aantal plaatsen is beperkt!

Programma 

15:30 - 15:45 uur  Inloop 

15:45 - 18:00 uur  Namiddagsessie 

18:00 - 18:30 uur  De mogelijkheid om informeel na te praten

Reclamebureau DE LIJN nodigt u uit voor dit mini-symposium op 

donderdag 18 februari a.s.  Deze presentatie is  een van de  activiteiten, 

die we organiseren voor klanten, relaties en andere geïnteresseerden.  

U bent van harte welkom!

De bijeenkomst, waarbij maximaal 20 belangstellenden aanwezig 

kunnen zijn, vindt plaats bij DE LIJN aan de Dennenbosweg 145 in 

Hengelo. 

Meld u 
snel aan, 
het aantal 
plaatsen is 
beperkt!


