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Algemeen

Vier winnaars tijdens Business Event Harderwijk

Ondernemers bekroond voor
innovatieve karakter
Bij de allereerste editie van het Business
Event Harderwijk zijn FysioTotaal, Spectral
bv, Esso Kok en Flevodruk in de prijzen
gevallen. De Rabo Award viel toe aan
Marieke Plas en Angelo van Klink van
FysioTotaal. Remco Aldenkamp van
Spectral kreeg de Jonge Ondernemers
Award en Johan en zijn vrouw Thea Kok
ontvingen de award in de categorie MKB en
Detailhandel. Steven Hond van Flevodruk
won de award voor Handel en Industrie.
Op de door Annette van Trigt gepresenteerde
galabijeenkomst in het Dolfinarium Harderwijk waren zo’n vierhonderd bezoekers
afgekomen. Voor de verkiezing tot ondernemer van het jaar 2006 zijn de afgelopen tijd
veertig kandidaten voorgedragen waaruit uiteindelijk door een jury elf genomineerden
werden verkozen. Belangrijke criteria voor
een nominatie zijn een innovatief, creatief en
toonaangevend karakter van een onderneming en een zekere mate van ambassadeursschap voor Harderwijk.
Verdere erkenning
In de categorie Jonge Ondernemers waren

Remco Aldenkamp van Spectral was de winnaar in de categorie voor Jonge
Ondernemers. Foto’s: Fotostudio Merjenburgh
twee genomineerden. Edwin en Greetje
Derks van J.D. Schoenmode zagen de award
gaan naar Spectral bv van Remco Aldenkamp.
Dit gespecialiseerde bedrijf voor kwalitatief
hoogstaande televisie- en audiomeubels heeft
eerder al een marketingaward en een prijs
voor beste distributeur gewonnen. Aldenkamp ziet de Harderwijkse business award als
verdere erkenning.

genomineerd. Hans van de Guchte, sinds vier
maanden directeur bedrijven bij de Rabobank
Randmeren, mocht de prijs uitreiken aan
FysioTotaal. Martin Visch van de gelijknamige
vishandel, Johan Kok van Esso Kok en Rik
Drost van Te Boveldt Meubelmakerij waren
in de running voor de award in de categorie
MKB en Detailhandel. Tot hun grote vreugde
ging de award naar Johan en Thea Kok.

Voor de Rabo Award – de Rabobank Randmeren was hoofdsponsor van het evenement
– waren Kooij & Dekker Ingenieursbureau,
Van Lunen Reclamestudio en FysioTotaal

Theaterdroom
Aan burgemeester John Berends was de taak
om de award voor Handel en Industrie uit te
reiken.
>>

We gaan voor goed
Welk goed u ook wilt laten reinigen, Topcleaning zorgt er voor.
Van bedrijfskleding tot interieurstoffering. Bel voor meer info!
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