
ZTIKZ presenteert: 
 
Nieuwe kledinglijn  
Nieuwe website: www.ztikz.nl 
 
Mede mogelijk gemaakt door 
ondernemers van ZTIKZ: 
 
 

Emprove is een adviesbureau dat actief is in de 
maritieme sector op het gebied van veiligheid, milieu 
en kwaliteit. We werken samen met onze klanten aan 
het interpreteren van wetgeving, normen en 
industrierichtlijnen om deze op optimale wijze te 
integreren in hun organisaties. Dit doen we door 
processen te beschrijven, audits uit te voeren op 
schepen of opslagterminals, beleid en doelstellingen 
te ontwikkelen en nog veel meer. Empowering 
Improvement staat hierbij voor het overdragen van 
onze kennis en expertise aan de klant zodat deze op 
termijn zelfstandig in staat is om zijn prestaties op het 
gebied van veiligheid,  
milieu en kwaliteit te  
verbeteren. 
 
www.emprove.nl  
 

De wereld beweegt naar online.  
Wij helpen je hierbij.  
Het eerste wat een klant van je ziet is vaak  
een website. Zorg dat je een goede  
eerste indruk maakt. Houd het duidelijk en overzichtelijk. 
 
Wij geven je gratis advies hierin en als je het wilt, bouwen we vervolgens de website 
voor je. We werken hierbij samen met zeer knappe designers. Het resultaat is een 
website die er en mooi uitziet, en die je helpt om meer klanten binnen te halen. 
 
Wil je meer weten? Kom dan naar onze gratis training "Wat is een goede website? 
Hoe zet ik deze in als marketingtool", of neem contact op voor een persoonlijke 
afspraak.  www.go2people-websites.nl 

               Met de wind door je haar en de 
               lonely planet op je schoot op je 
               gemak in een tof volkswagen 
               busje richting nieuwe avonturen!  
               Spontaan onderweg stoppen voor 
een picknick en op het laatste moment bedenken of je 
linksaf of rechtsaf gaat! Parkeer je de bus achter bij de 
boer? Wild kamperen aan de kust? Als je dan toch ook nog 
een grote stad in wilt dan is een Cosy Camper zo compact 
dat je de bus in elke Europese parkeergarage kunt 
parkeren! Op pad met een Cosy Camper en ultieme 
vrijheid, romantiek en avontuur is gegarandeerd! 
 
Een Cosy Camper is uniek in zijn soort. Elke camper heeft 
een ander thema en is van alle denkbare gemakken 
voorzien. Het eerste project is een camper met 
delftsblauwe inrichting. Benieuwd naar de nieuwe thema 
campers, vraag het aan Michael! Leuk  
weetje is dat onze voorzitter samen  
met haar Melvyn met deze camper op  
huwelijksreis is geweest!  
 
Ben jij al in de stemming voor je  
eigen unieke Cosy Camper vakantie?  
Check dan snel www.cosycampers.nl  
 Michael Breedt 

Wim Feijen 

Jeroen Hoff 
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Stelvio Finance is het adviesbureau voor financiële oplossingen 
in de zorg.  Wij combineren kennis van financiële markten, 
zorgsector en de relevante wet- en regelgeving. Als gevolg 
hiervan kunnen wij een integrale oplossing bieden voor 
complexe financiële vraagstukken zoals de haalbaarheid van 
bijvoorbeeld nieuwbouw of van een reorganisatie. Onze 
diensten bieden wij aan in de vorm van interim management of 
in de rol als adviseur. www.stelvio-finance.nl 

 

Robic traint wielrenners van elk niveau. Door middel 
van het opstellen van trainingsschema's, het afnemen 
van inspanningstesten en bikefittings zorgen wij ervoor 
dat een renner zijn of haar doel bereikt. Het Wielerlab 
van Robic is gevestigd in Amsterdam Sloten, naast het 
Velodrome.   www.robic.nl 

M2Mobi is een mobile marketing agency dat 
7 jaar geleden is opgericht door Michiel & 
Michiel. Wij werken met trots voor klanten 
als Heineken, G-Star, VGZ, Belcompany, 
KNAB, en Transavia. 
www.m2mobi.nl 
 

  
Ben jij single?  
Tussen de 25 en 49?  
En zit sporten, gezond leven en avontuur in 
jouw bloed? 
 
Dan moet je gewoon lid zijn van Sporters 
United! The place to be om iemand te 
ontmoeten die wel bij je past…. 
 
www.sportersunited.nl 
 
 

Borrel 8 november 
21.00 schaatsen 
22.00 presentatie kleding en website 
 
Skeeve Skaes  ijsbaan Amsterdam 
 
 

Michiel Munneke 

Leon Burger 

Andy van Waes 

Wilco Blad 
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