
NIEUWJAARS
BIJEENKOMST
WOENSDAG 6 JANUARI 2021
INCLUSIEF UITREIKING BORT-PRIJS 2020

ALLE HENS AAN DEK
VERSTERKT UIT DE CRISIS

UITNODIGING

GASTSPREKER: 
WIM VAN DE DONK   
RECTOR MAGNIFICUS /   
VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR  
TILBURG UNIVERSITY



DE GENOMINEERDEN

Leseman Car Care reconditioneert auto’s en is een grote speler op deze markt 
- 60.000 auto’s worden jaarlijks opgeleverd - en wil daarin blijven groeien. Het 
bedrijf, opgericht in 2005, is door en door Tilburgs, maar daarnaast ook actief 
in Breda en Veghel. De vierde vestiging – in Utrecht – wordt in 2021 geopend. 
Het bedrijf is in 2019 uitgeroepen tot Brabants Besten, onder meer omdat  
het binnen het bedrijf mensen begeleidt met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Vollenhoven Olie is een Tilburgs familiebedrijf in brandstoffen, energie en 
smeermiddelen. De oliegroothandel levert aan tal van branches en exploiteert 
een groot aantal AVIA tankstations. Het bedrijf bestaat 125 jaar en sinds 1995 
mag het zich hofleverancier noemen. Het is altijd jong van geest gebleven en 
past zich voortdurend aan de omstandigheden aan. Daarmee weet het ook 
in tijden van crisis - of het nu door accijnsverhoging of door corona is - het 
hoofd boven water te houden en gezonde groei vast te houden.

Pondres, opgericht in 1957, is partner van vele bedrijven en instellingen op 
het punt van unieke, effectieve klantcommunicatie en distributie. De missie 
is persoonlijke en relevante communicatie die de klant raakt. De visie is 
klantcommunicatie eenvoudig en toegankelijk te maken met innovatieve 
oplossingen. Het bedrijf is trots op zijn MVO-beleid, dat tot uitdrukking 
komt in het personeelsbeleid - aandacht voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt -, het milieubeleid - actieve deelnemer aan de Green Deal 
Tilburg en Solar Valley Tilburg - en het lokale sponsorbeleid.

Deze Tilburgse bedrijven zijn genomineerd voor de BORT-Prijs 2020.
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Beste ondernemer,
Met genoegen nodigen wij u uit voor de unieke livestream van de nieuwjaars-
bijeenkomst van BORT en VNO-NCW Midden-Brabant.

Versterkt uit de crisis komen, koers houden in weer en wind, alle hens aan dek. 
Maar hoe? Tijdens deze online bijeenkomst neemt Richard Engelfriet u mee op 
de woelige baren van het jaar 2020.

Gastspreker Prof. dr. Wim van de Donk gaat in op de relatie van zijn Tilburg 
University met het bedrijfsleven in de regio. Hij is hoogleraar maatschappelijke 
bestuurskunde en sinds 1 oktober rector magnificus en voorzitter van het College 
van Bestuur van Tilburg University. Daarvoor was hij elf jaar Commissaris van de 
Koning in Brabant. Richard Engelfriet gaat met hem in gesprek.

En, de BORT-Prijs 2020 wordt uitgereikt. Leseman Car Care, Pondres en Vollen- 
hoven Olie zijn genomineerd en presenteren zich tijdens de livestream. 
Juryvoorzitter Berend de Vries (wethouder Economie gemeente Tilburg) deelt 
het juryrapport met u en maakt de winnaar bekend. Het zijn eigenlijk alle 3 al 
winnaars, maar wie gaat er uiteindelijk met de begeerde BORT-Prijs naar huis?

Vanwege de RIVM maatregelen is er een beperkt aantal fysieke plaatsen 
beschikbaar. Daardoor zijn er slechts enkele afgevaardigden aanwezig. Het 
aantal aanmeldingen om de livestream te volgen is uiteraard onbeperkt. 
Laat ons, via de link in de mail die u nog ontvangt, weten of we op uw  
digitale aanwezigheid kunnen rekenen om met elkaar te toasten en versterkt 
samen aan 2021 te beginnen.

Natasja Leijser      Marc Heuvelmans 
Voorzitter VNO-NCW Midden-Brabant   Voorzitter BORT
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DEZE NIEUWJAARSBIJEENKOMST WORDT 
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

MEER INFORMATIE
NEEM CONTACT OP MET DE ORGANISATIE VIA  
BORT@VNONCWBRABANTZEELAND.NL OF 06 - 825 835 11

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden via bort@vnoncwbrabantzeeland.nl of met de  
link in de uitnodiging die u binnen enkele dagen per mail ontvangt.


