HOTZO 2016 Een nieuw bestuursjaar
In dit document staan onze ambities voor een bloeiend HOTZO in 2016.
Beleid
• Less is more: we zetten in op onze kernactiviteiten en dat zijn
borrelen/netwerken en kennis verwerven.
• Masterclassbeleid zetten we door.
• Praktisch: één locatie voor masterclasses en borrels.
Onze ambities
Onze vereniging heeft twee functies: netwerken in de wijk en belangen behartigen
van leden. Dat laatste doen wij als gesprekspartner van de gemeente Utrecht,
ondernemersnetwerken en andere partijen. Ons streven voor dit jaar is om van
HOTZO een hoogwaardiger netwerk te maken van zelfstandige professionals.
Daarvoor is het nodig dat…
1. er regelmatig nieuwe leden bijkomen;
2. zoveel mogelijk leden elkaar echt (leren) kennen;
3. het lidmaatschap van HOTZO meerwaarde heeft voor zelfstandige professionals.
Punt 1 Neem eens iemand mee!
Een aantal mensen binnen HOTZO is zeer actief in het meenemen van ondernemers
naar borrels en/of masterclass es. Dat is heel fijn en dat kan ook altijd (zelfs naar de
ALV), het gaat ons om ontmoeting, interactie en het delen van kennis. Ook is het erg
leuk als er ook oud-leden komen borrelen. Die zijn altijd welkom.
Punt 3 vullen wij in met onze masterclasses
Onze masterclasses zijn van hoog niveau. Degene die de masterclass geeft, moet
bewezen hebben groepen te kunnen trainen. Die persoon kan een HOTZO-lid zijn of
iemand van buitenaf. Deze persoon krijgt een vergoeding. Ook is de prijs voor
introducés omhoog gegaan naar 20 euro en voor ZOLO-leden naar 10 euro per
masterclass.
Wij richten onze masterclasses op mensen die al langer lid zijn. Op het programma
staat in mei: ‘closing the deal’ hoe je die opdracht inkopt. Door een sales specialist.
Verder komt er in september ‘je uitstraling’ hoe innerlijk en uiterlijk kunnen
verschillen. En wat je dan doet. Door 2 dames van Schouten&Nelissen die klasse
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hebben! Voor de laatste masterclass in november zoeken we nog een trainer die
familie-opstellingen met ons wil delen.
Voor punt 2 krijgt elke borrel een netwerkdoel mee
Soms zijn de borrels alleen maar gezellig. Maar we willen blijven ondernemen en
daarom zullen we elke borrel interactie stimuleren.
Bestuur
Met deze ambities en de eerste stappen om ze te verwezenlijken, willen we 2016
inzetten. We zijn benieuwd naar jullie reacties en kijken uit naar samenwerkingen
binnen HOTZO.
Utrecht, februari 2016
Bestuur HOTZO:

Anneke Laverman, voorzitter
Kees Kortmulder, secretaris
Rudy van Veen, penningmeester
Erik Wouda, algemeen bestuurslid
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