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De prijzen werden uitgereikt in het onlangs gerenoveerde 
Schouwburg & Filmtheater de Agnietenhof in Tiel. De avond 
werd gepresenteerd door televisiepersoonlijkheid Ruben Nicolai. 
Aan het begin van de avond werden de genomineerden voorge-
reden in auto’s van Automobielbedrijf Van Hunnik uit Tiel en 
Visscher Autobedrijven uit Culemborg. Bij de Agnietenhof wer-
den ze verwelkomd door de jury, burgemeesters en wethouders 
van de gemeente Buren, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Tiel en 
Culemborg, businesspartners en overige betrokkenen. 

In de afgelopen periode waren er per gemeente al voorverkiezin-
gen geweest. Speciale nominatiecommissies zorgden er voor dat 

er vijf genomineerden per categorie waren gekozen, één verte-
genwoordiger per gemeente. In de categorie MKB en 
Detailhandel waren genomineerd namens Buren – 
Kinderdagverblijf Buitenpret, namens Culemborg – Bouman 
Online, namens Tiel – Restaurant bij Casper, namens 
Geldermalsen – Bottesteyn Interieurs en namens Neder-Betuwe 
– Prima voor Elkaar.  Na de films en interviews met de genomi-
neerden kwam juryvoorzitter Govert Jan Hoogenboom op het 
podium. Na enkele lovende woorden over de vijf genomineer-
den, maakte hij bekend dat Robbert Treffers van BoumanOnline 
de award  had gewonnen. De award werd uitgereikt door burge-
meester Roland van Schelven van de gemeente Culemborg. 

In de tweede categorie Industrie en Dienstverlening waren de 
genomineerden: namens Tiel – De Vree en Sliepen, namens 
Culemborg – IMT, namens Neder-Betuwe – Ojah BV, namens 
Geldermalsen – RadioAccess BV en namens Buren – Mivar 
Group BV. Juryvoorzitter Hoogenboom gaf aan dat De Vree en 
Sliepen, van Peter Dikker en Ted van der Netten van Stigt, de 
winnaar was in deze categorie. De award werd uitgereikt door 
burgemeester Hans Beenakker van de gemeente Tiel.  

Net voor het einde van het officiële gedeelte werd de Rabo 
Publieksprijs uitgereikt. Voor deze prijs kwamen alle genomineer-
den in aanmerking. Het publiek mocht beslissen wie van hen het 
meest geïnspireerd had. Na een stemronde middels sms werd 
bekend gemaakt dat Prima voor Elkaar van Hans en Kees van 
Klaarbergen, de award had gewonnen. De award werd uitgereikt 
door Rob Steenhorst, directeur bedrijven Rabobank West Betuwe. 
Na het officiële programma was er de gelegenheid voor alle aan-
wezigen om te netwerken en zakelijke contacten te leggen. �

lokale bedrijven in de prijzen op 
business event West betuwe

boumanOnline uit Culemborg, ging op 17 
november tijdens het business event West 
betuwe met de prijs voor ondernemer van het 
jaar in de categorie ‘mKb en detailhandel’ 
naar huis. in de tweede categorie, ’industrie en 
dienstverlening‘, sleepte de vree en sliepen uit 
Tiel de award in de wacht. de rabo Publiekprijs 
werd gewonnen door Prima voor elkaar uit de 
gemeente neder-betuwe. 
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Het Business Event West Betuwe was in handen 
van Network Business Events en wordt breed on-
dersteund door hoofdsponsor Rabobank West Be-
tuwe, official partner AT&C Accountants, gemeen-
te Tiel, gemeente Buren, gemeente Geldermalsen, 
gemeente Culemborg, gemeente Neder-Betuwe, 
businesspartners en ondernemersverenigingen uit 
de deelnemende gemeenten. Meer informatie: 
www.nbe.nu / www.facebook.com/westbetuwe. 


