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MARTIN WOUDA ONDERNEMER VAN HET JAAR 2010 IN DE
ZEEVANG

Warder- Martin Wouda is met zijn technisch installatiebedrijf
in warder toty ondernemers van het jaar 2010 in de zeevang
uitgekozen. Hieronder het juryrapport.
Geachte aanwezigen,

Voor de twaalfde keer in rij, houden we weer de verkiezing van
de Ondernemer van het Jaar in de gemeente Zeevang.
Het laatste nieuws
over AZ

Dit jaar hebben we het iets anders gedaan. De voorzitter van uw
vereniging heeft tevoren aan alle leden een e-mail verzonden
met het verzoek om nominaties in te zenden van bedrijven die
hiervoor in aanmerking komen. Meestal kwamen die spontaan,
maar door dit te doen wordt ieder lid van de Ondernemers
Zeevang daar nog eens aan herinnerd.
De commissie heeft deze aanbevelingen doorgenomen en
getoetst aan de criteria, die zijn opgesteld. Als criterium wordt
onder meer gehanteerd het feit dat het bedrijf lid dient te zijn van
de Ondernemersvereniging Zeevang. Uit de nominaties bleek
dat bij een aantal van degenen die op de e-mail van de voorzitter
hebben gereageerd, vooral de nieuwe bedrijven tot de
verbeelding spraken. Besloten is aan het criterium daarom enige
uitbreiding te geven en bedrijven pas te toetsen als ze al 2 jaar
lid van de vereniging zijn. Daardoor vielen er natuurlijk enkele
af.Van de overige zijn er weer een aantal bezocht en ook nu
geldt weer slechts één bedrijf kan ondernemer van het jaar
worden, maar dat wanneer er een bezoek is afgelegd
denominatie wordt aangetoond en dat op zich is al een eer.De
ondernemer die voor het jaar 2010 gekozen is kan gekenschetst
worden als een echte self-made-man. Eerst ervaring in je vak
opdoen door bij een baas te gaan werken. Daardoor in de
praktijk je vakkennis vergroten, maar dit ook ondersteunen door
in de avonduren diploma’s te halen.
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Daarna pas na 12 jaar de grote sprong te wagen en een eigen
bedrijf te starten. Dan blijkt dat door die grote vakkennis veel
klanten de weg naar het bedrijf weten te vinden, waarna de
conclusie wordt getrokken dat bij het leiden van een
onderneming toch ook nog veel andere zaken komen kijken en
dan de juiste beslissing nemen om je vrouw te vragen haar baan
op te geven en voortaan de administratie te doen, met als
resultaat dat het bedrijf nog beter gaat lopen.Is het bedrijf
innovatief. Zoals u weet ook een criterium waaraan de
ondernemer wordt getoetst. Als innovatie kan genoemd worden
dat de betreffende ondernemer veel kennis heeft van
aardwarmte. Zijn eigen werkplaats wordt er door verwarmd,
maar ook bij verschillende particulieren in De Zeevang zijn
dergelijke installaties geplaatst. Aardwarmte is een onderdeel,
maar eigenlijk hebben alle energiebesparende maatregelen de
aandacht van de onderneming. Verder wordt een bedrijf altijd
getoetst aan de klantvriendelijkheid en de betekenis voor de
gemeenschap Zeevang. De gekozen ondernemer kan gelden
als een schoolvoorbeeld. Eigenlijk is hij bijna iedere avond met
vrijwilligerswerk bezig. Hij werkt aan de oude school in Warder
en aan en in het daarin gevestigde café. Hij heeft de stichting
Cultureel erfgoed Warder opgericht. Verder is hij actief bij de Dpupillen en de meisjes A-pupillen van de vv Oosthuizen. Hij is
daar ook assistent trainer van de selectie.
Als u nu gaat denken, is de man nog wel eens thuis, dan kan ik u
gerust stellen. Met de kerstdagen en oud en nieuw is hij in
principe niet aan het werk. Mits er dan niet gebeld wordt omdat
er ergens een centrale verwarming is uitgevallen. Want dan is
zijn motto:”Je kan de mensen toch niet in de kou laten zitten.”
Dames en heren, u hebt het al begrepen tot Ondernemer van het
jaar 2010 is gekozen

Martin Wouda Loodgieters- en CV bedrijf.
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