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Een digitaal corporate magazine, hele-
maal in de look and feel van je bedrijf of 
organisatie? Daarmee maak je indruk bij 
je klanten en heb je bovendien een mooi 
product in handen om je klanten een 
podium te geven. 

Wij hebben hiervoor een geheel eigen 
MKB magazineformule ontwikkeld. Een 
magazine dat in tegenstelling tot ande-
re producten geen standaardoplossing 
is maar die we qua uitstraling helemaal 
aan je eisen aanpassen.
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Nieuwsgierig naar de mogelijkheden 
voor jouw bedrijf, dienst of product? 

Neem contact op met Hans Ouwerkerk, via 
079-8200255 of mail Ouwerkerk@otaweb.nl











Gelijke kansen voor kinderen in 
Leiden-Haaglanden. Help mee!
Coöperatiekring Leiden-Haaglanden

Leiden-Haaglanden

Een samenleving waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Waarin ieder kind gelijke kansen krijgt. Zou dat  
niet geweldig zijn? Helaas is dit vaak niet het geval. Steeds meer mensen maken zich zorgen over toenemende kansen-
ongelijkheid onder de jeugd in onze regio. Niemand kan daar alleen iets aan doen, maar samen kunnen we dichtbij huis  
wel het verschil maken. De klanten en leden van Rabobank in de regio Leiden-Haaglanden hebben daarom het initiatief 
genomen om de Stichting Coöperatiekring Leiden-Haaglanden op te richten.
 
De Coöperatiekring is een geefkring waarin deelnemers in kleinschalig verband en op een bijzondere manier schenken aan 
een goed doel. De donaties tezamen worden besteed aan projecten dichtbij huis die kansengelijkheid bevorderen. Het gaat 
dan om projecten voor kinderen vanaf 2 jaar in onze leefomgeving. Het unieke van de Coöperatiekring is dat donateurs  
stemmen over de besteding van het geld en meerdere keren per jaar bijeen komen. Initiatiefnemers van de projecten die 
gesteund worden, doen daarbij steeds verslag van de voortgang. Zo bouwen we met elkaar een echte community voor 
kansengelijkheid.
 
Zakelijk of privé meedoen?
Ook u kunt vanuit uw organisatie of vanuit privé deelnemer worden bij dit bijzondere initiatief met maatschappelijke impact. 
Met deelname maakt u dichtbij huis impact en sluit u aan bij een waardevol netwerk.
Meer informatie en aanmelden via de website www.cooperatiekring.nl/leiden-haaglanden.
 
Stichting Coöperatiekring Leiden-Haaglanden is een onafhankelijke stichting met ANBI-status. U kunt uw donatie aan de kring opgeven in uw belastingaangifte.
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LOUWMAN TOYOTA DEN HAAG
Den Haag, Donau 36, 070-3491800

louwman.nl/toyota

*Toyota biedt tot 10 jaar of 200.000 kilometer garantie voor zowel nieuwe als bestaande klanten, voor nieuwe maar ook gebruikte auto’s. Door het onderhoud uit 
te laten voeren door een Toyota dealer of Erkend Reparateur in Nederland kunnen we de betrouwbaarheid blijven garanderen. Vraag uw dealer naar de 
voorwaarden of lees de volledige voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie.

NIEUW 
BIJ TOYOTA

Vol vertrouwen vooruit? Daarvan bent u verzekerd bij Toyota. We geven op iedere Toyota tot 
10 jaar garantie, tot maar liefst 200.000 kilometer*. Of u nu de eerste eigenaar bent of de derde, 
u krijgt nu tot 10 jaar garantie zolang uw auto bij Toyota in onderhoud is. Na elke onderhoudsbeurt 
wordt er voor een jaar garantie afgegeven, totdat uw auto 10 jaar is! Iedereen is welkom bij de 
Toyota dealer. Kom langs voor onderhoud en verzeker uzelf ook van deze garantie. Meer weten of 
de voorwaarden bekijken? Ga naar toyota.nl/10jaargarantie.

10 JAAR GARANTIE VOOR IEDEREEN
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Een prachtige, maar mooie zomer ligt 
weer achter ons. De nazomer lonkt, 

deze geeft rust en zet ons tot nadenken!
Het leven kan alle kanten op!

JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50  -  2719 ER Zoetermeer  -  079 323 97 61  -  www.justnotarissen.nl
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