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Vrijdag 15 oktober

Pitch je bedrijfsplan - introductie

Online

In ‘Pitch je bedrijfsplan’ krijg je als startende ondernemer de kans om je droom waar te
maken. De panelleden beoordelen je plan. Zijn ze enthousiast? Dan krijg je een jaar lang
begeleiding van succesvolle ondernemers en coaches. Ze delen hun kennis, ervaring
en hun netwerk. Zo gaat jouw bedrijf meteen goed van start. Nieuwsgierig? Check deze
online introductie om te zien hoe je kunt deelnemen.
Goed om te weten: Er komen 3 vervolgsessies. Op 16 november vinden de voorrondes

plaats en op 22 november worden er 6 deelnemers geselecteerd die door mogen naar de
finale van 14 december.

Woensdag 20 oktober

Van 14 tot 15.30 uur

Donderdag 21 oktober

Webinar van 19 tot
20.30 uur

Donderdag 28 oktober

Van 19.30 tot 21 uur

Lekker speuren in de Monnie speurtocht
Herfstvakantie: tijd om leuke dingen te doen! Doe mee aan de Monnie speurtocht en word
een echte Monnie Master. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Kroegcollege

Jouw leven & studieschuld - een haalbare combi?
Een fantastische studietijd, maar daarna wel een studieschuld. Hoe ga je hiermee om?
Tijdens ons kroegcollege krijg je tips en tricks om je geldzaken op orde te krijgen – en te
houden. De sprekers deze avond:
	Annemarie van Gaal. Ze is vooral bekend van tv-programma’s als Dragons’ Den en Een
Dubbeltje Op Zijn Kant. Ze geeft je tips voor een financieel gezond leven.
	Sjuup Rekko. Met behulp van statistieken geeft hij een verrassend inzicht in de gevolgen
van je studieschuld. Zodat je betere beslissingen kunt nemen: nu en later.
	Eveline van Zeeland. Ze vertelt waarom de verleiding zo groot is om toch die nieuwe
sneakers te kopen, terwijl je het geld beter ergens anders voor kunt gebruiken.

Het kopen van je eerste huis,
hoe pak je dat aan?
Als je voor ’t eerst een huis koopt, kan er een wereld voor je opengaan. Daarom
organiseren we een informatieavond met een financieel adviseur, notaris en
makelaar. Zij vertellen je alles over de financiële aspecten, de actuele status van de
woningmarkt in Groningen en de verschillende samenlevingsvormen.

samen met
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Iedere dinsdag

Juridisch spreekuur

van 14 tot 16 uur

Iedere dinsdag

Van 9.30 tot 11.30 uur

Iedere woensdag
Van 13 tot 17 uur

Iedere donderdag
Van 16 tot 20 uur

Iedere donderdag
van 19 tot 20 uur

samen met

Bewoners krijgen in de Ruimte hulp van studenten van WIJS bij allerlei juridische vragen.

Verzekeringcheck
Waarom teveel betalen als het ook goedkoper kan? Neem je polissen mee en check of je
kunt besparen op je verzekeringen.

Financieel spreekuur
Blijf niet onnodig met je financiële vragen rondlopen.

Ondernemersspreekuur
Mensen die voor zichzelf willen beginnen én ondernemers die vragen hebben worden
geholpen door studenten van WIJS.

Energiespreekuur
Piet Hazekamp van Stichting Paddepoel Energiek geeft advies over het verduurzamen van
woningen.
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