
 

 

Michael Knulst 

Thé founder of Organizational 

Wealth has one mission: help 

entrepreneurs improve their 

businesses faster, better and be 

more innovative at the same time.  

‘’I have build 3 multi-million dollar 

businesses, made over 75 million 

dollars for the companies I worked 

with and I have been studying 

business and it’s dynamics for more 

than a thousands of hours. Why? 

Because I love what I do; building 

sustainable businesses and helping 

entrepreneurs improve theirs.’’ 

Landgoed DutchBiz 
De Genestetlaan 7, Amersfoort 
 

Inloop:       19:30 uur 
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27 november is het zover, hét event van CYP! Ter ere van ons 1-jarige bestaan pakken we flink uit. 

Tijdens dit event zullen er, zoals je gewend bent van CYP, boeiende en inspirerende sessies worden 

verzorgd met verschillende sprekers. Daarnaast staan er deze avond meer dan zestig mensen op 

de gastenlijst, volop kans om interessante mensen te ontmoeten. Zien we jou ook op het 

aankomende event? Meld je aan door rechtsboven aan te geven dat je erbij bent! 

 Het bier staat koud, tot de 27e november!  

Evert van Engelenhoven 

Trotse eigenaar van de 

kantoorspecialist en 

specialist in werkgeluk. 

Heeft als ondernemer 

geleerd om collega's een 

steeds belangrijkere rol te 

geven en bijna alle 

verantwoordelijkheden bij 

hen neer te leggen. Hierdoor 

weet hij elk jaar omzetgroei 

en veel positiviteit te 

genereren.  

Martin Bogers 

Ooit begonnen met 4 man, 

inmiddels uitgegroeid tot 

een succesvol bedrijf met 

15 personeelsleden(!). 

Martin weet als geen ander 

wat het is om een 

beginnend bedrijf tot een 

succes te leiden. Verder 

lukt het hem om 

ondernemerschap met 

andere zaken te 

combineren, hoe hij dat 

doet? Martin vertelt erover 

op 27 november.   

KILK HIER OM JE AAN TE MELDEN! 

Op deze avond betaal je slechts een eenmalige bijdrage van €15,00; pinnen is mogelijk.  
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