
Aanwezig zijn tijdens The Guts Award
U heeft interesse in The Guts Award. Dat is een goede zaak.

Wat is The Guts Award?
The Guts Award is afgelopen jaar voor het eerst georganiseerd door Businesspark Nieuw-Vennep Zuid en Gemeente 
Haarlemmermeer en bleek meteen een groot succes. 

Het evenement draait om innovatie en is in het leven geroepen om ondernemers te inspireren en stimuleren hierin 
(nog meer) te ontwikkelen. De stappen die ondernemers hiertoe nemen, vergen vaak een hoge dosis lef en door-
zettingsvermogen. Niet alleen als het gaat om het kiezen van een bepaalde route, maar ook als het gaat om onder-
scheidend zijn. 

Omdat de eerste editie zo succesvol was, zal The Guts Award ook dit jaar weer worden uitgereikt aan de organisatie 
die het meeste lef heeft getoond. Het verschil met vorig jaar is dat dit jaar organisaties uit héél Nieuw-Vennep zich 
konden inschrijven. 

Tijdens The Guts Award wordt uiteraard de award uitgereikt. Ook zullen verschillende gastsprekers spreken over hun 
visie op innovatie en zullen zij hun best practices uit de doeken doen. Daarnaast is het event een mooie gelegenheid 
om uw netwerk te onderhouden én uit te breiden. Houd voor alle aankondigingen, updates en ontwikkelingen de 
Facebookpagina in de gaten.

De winnaar wordt bekend gemaakt op 3 oktober. 
Tijden: 15:30-17:00, va 17:00 borrel
Locatie: CTS GROUP. Schillingweg 50, Nieuw-Vennep

Wie hebben zich ingeschreven?
- Perfect Catering
- boyz in the cloud
- Stichtingphilia 
- D.J.  Middelkoop & Zn Nieuw-Vennep BV
- Electrobot B.V.
- Intertraining B.V.
- Autopark Zuid
- AA Verhuizers
- Autoschadeherstel Haarlemmermeer
- Zonneveld Products
- Inepro
- DERO bv

Spreker Dirk Scheringa
Dirk Scheringa zal spreken tijdens de uitreiking van de 
The Guts Award op 3 oktober in Nieuw-Vennep. In 2007 
werd de DSB bank, waar hij CEO van was, uitgeroepen 
tot de meest innovatieve bank van Nederland. Zoals bij 
velen bekend, kwam het bedrijf in 2009 in opspraak 
en ging het failliet. Tijdens de uitreiking van The Guts 
Award zal Scheringa vertellen over de keerzijde van 
innovatie.

Wie zitten er in de jury?
- Angeline Kierkels, Meerlanden
- Karin Moerkerk, Innoventies (juryvoorzitter)
- Age Vermeer, Dura Vermeer
- Dick van Lent, Van Lent Shipyard
- Thomas Hendriksen, Businesspark Nieuw-Vennep Zuid
- Gerco Tolsma, MeerBusiness Haarlemmermeer&Schiphol
- Ronald Zoet, ATN Beveiliging (winnaar afgelopen jaar)

Inschrijven kan online, via deze link: www.nieuwvennepzuid.nl/the-guts-award/inschrijven-guts-award/
Meer informatie: www.nieuwvennepzuid.nl/the-guts-award/
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