
 

Drechtsteden All-Connected 
@FC DORDRECHT dinsdag 13 november 17.00-20.00 
 

Netwerken met een + . De plus staat voor Smaak, Beleving & Persoonlijke ontwikkeling. Elke 

maand brengen wij team Drechtsteden onze netwerken samen tijdens het All-Connected event. 

Dit keer komen wij samen bij FC Dordrecht. 

Money Money Money  

Op dit moment één van de meest gebruikte zoektermen op Google door ondernemers: 

"financieren". Er kunnen allerlei redenen zijn waarom jij als ondernemer (extra) geld nodig hebt. 

De aloude uitdrukking kan vervolgens afgestoft: "door de bomen het bos niet meer zien". Er zijn 

zo veel financieringsmogelijkheden, met even zoveel regels, uitzonderingen et cetera. Op 13 

november kun je tijdens het event kennis maken met verschillende soorten financieringen en de 

bedrijven die deze mogelijk maken. Daarnaast is natuurlijk ook fun, food & netwerken een factor. 

Aanmelden kan via Eventbrite of door een berichtje naar 1 van de teamleden.   

 

Over ons 
Wij zijn 5 ondernemers actief in de regio Drechtsteden. Wij geloven in de kracht van netwerken en 

wat wij samen voor elkaar kunnen betekenen, en jij? Wij dagen jou uit: neem iemand mee uit jouw 

netwerk! Hoe meer netwerken er vertegenwoordigd zijn tijdens een event, hoe meer waardevol de 

bijeenkomst wordt voor de aanwezige netwerkers.  

Het team voor de Drechtsteden bestaat uit: 

• Mariska Wagner, Durf maakt het verschil; 

• Werner Kelder, Kelder advies & bemiddeling; 

• Victor Benjamins, Quest juridische service abonnementen; 

• Edwin van Noord, Maxxgrib floor safety; 

• Anasha van Tooren, Anasha.nl Recruitmenten & HR-Advies. 

Sinds maart 2017 is Ad van Koppen de fotograaf die alles voor ons vastlegt op zijn website: 

www.advankoppenfotografie.nl kun je de verschillende edities in beeld terugzien. 

  

http://www.advankoppenfotografie.nl/


 

Wat kun je verwachten? 

 Een goed verzorgde bijeenkomst, in het kader van 'Financieren', 

één van de meest gebruikte Google zoektermen van ondernemers 

op dit moment. 

 All-Connected heeft verschillende aanbieders van financieringen 

bereid gevonden zichzelf en hun producten te presenteren. 

 Joris Lutz praat de onderdelen aan elkaar tijdens het event. 

 DJ Robin, Robin van de Putte zorgt voor de muzikale omlijsting van 

het event. 

 Hapjes worden verzorgd door FC Dordrecht. 

 Drankjes zijn voor eigen rekening. 

 

Aanmelden: 
Wij willen graag dat er voor ieder voldoende hapjes en drankjes aanwezig zijn, aanmelden is 
daarom voor ons heel belangrijk. Via onderstaande link is dit heel eenvoudig: 
 
https://www.eventbrite.nl/e/all-connectedfcdordrecht-money-
money-money-tickets-50827120285 
 
heb je vragen: 

 
Contact opnemen 
Anasha van Tooren | Telefoon: 06 295 876 85| E-mail: info@anasha.nl|  

https://www.eventbrite.nl/e/all-connectedfcdordrecht-money-money-money-tickets-50827120285
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