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Uitnodiging Event  

24 november 
  
 

Investeringsmogelijkheden voor ondernemers 
 
Als ondernemer krijg je er allemaal wel een keer mee te maken. Je hebt geld nodig, of je 
hebt geld over en wilt investeren. Over de diverse vormen van investeren organiseert 
SheCredit in samenwerking met: De Flevolandse zakenvrouwen, Vereniging bedrijfskring 
Almere, Almere City, FC business club, Horizon Flevoland het event . 
 

“Investeringsmogelijkheden voor ondernemers” 
 
Waarbij je als ondernemer kennis maakt met diverse vormen van investeren. Investeren in 
vrouwelijke ondernemersschap en vastgoed komen o.a. aan de orde. Daarnaast belichten 
we aan welke criteria je moet voldoen om investeringen op te halen en hoe je zelf 
succesvol kunt investeren in bedrijven. 
 
 

Het Programma is als volgt: 
 
19.00 uur  Aanvang, met koffie/thee 
19.15 uur  Investeren in vrouwelijk ondernemerschap door Tineke Rensen van SheCredit 
19.45 uur  Hoe positioneer je jezelf voor investeerders. Jeroen van der Heide van Impakt Tribe 
20.15 uur Pauze 
20.30 uur  Hoe bouw je een vasstgoed portfolio op. Annemarie Koppenaal 
21.00 uur Maatschappelijke impact & financieel rendement. Inge Verschuur van Horizon 
21.30 uur  Netwerken 
 
 
Datum  24 november 
Tijd  19.00 uur-22.00 uur 
Locatie Restaurant De Kemphaan, Kemphaanpad 8 ,1358 AC Almere  
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Aanmelden 
 
Aanmelden kan via info@shecredit.nl, met je naam en bedrijfsnaam. 
We verwachten je dan om 19.00 uur. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. 
 

Positioneer je bedrijf 
 
Als bedrijf bieden wij je de mogelijkheid om je te presenteren op het event aan een  
publiek van 50-100 lokale ondernemers die interesse tonen in het thema investeren. 
Neem hiervoor contact op met Tineke Rensen van SheCredit via voorzitter@shecredit.nl 
voor meer informatie 
 
 
 

Met dank aan onze sponsor Flevolandse Zakenvrouwen 
 
 

 


