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POWEREVENTS ORGANISEERT IN MEI EEN TWEEDAAGS ‘MINDPOWER & 
MONEY SEMINAR’

Door anders denken geld laten rollen, vooral de 
goede kant op!
PowerEvents organiseert in mei 2014 voor de tweede keer het MindPower & 
Money seminar in Zoetermeer. Dit seminar staat geheel in het teken van anders 
denken over geld. 

Tineke Rensen, directeur van PowerEvents, denkt anders over geld. Zij laat u 
kennismaken met haar manier van omdenken over geld.

Tineke Rensen organiseert het MindPower & Money seminar zodat ondernemers 
een goed inzicht kunnen krijgen in hun relatie met geld. Hoe beïnvloedt de manier 
waarop zij over geld denken hun financiële situatie en hun bedrijf? 
Het zal ze zeer verbazen! Het seminar zal plaatsvinden op 23 – 24 mei 2014. 

MindPower en Money staat in het teken van het denken en doen rondom geld. 
Via allerlei inzichten en oefeningen wordt de relatie met geld van de deelnemers 
omgebogen tot een geldmagneet.
Diverse succesvolle sprekers zullen, vanuit hun perspectief, hun relatie met geld 
belichten. Wat maakte voor hen het wezenlijke verschil? 
Er is mogelijkheid tot overnachten in de omgeving van de locatie.

Organisatie
Tineke Rensen is geen onbekende in ondernemersland. Na een intensieve en 
succesvolle topsportcarrière richtte zij tweeëntwintig jaar geleden het bedrijf Umyak 
Buitensport BV op. Dit bedrijf heeft zij in 2012 verkocht. Tineke zocht een nieuwe 
uitdaging en koos ervoor om haar kennis en expertise op een andere manier uit te 



dragen. Nu coacht zij zelfstandig ondernemers, om hun bedrijf te laten groeien. Dat 
start allereerst met een goede relatie met geld. Zij gaat samen met de ondernemer 
op zoek naar hun vroegste ideeën over geld.
Ook laat zij zien welke impact dit tot nu toe op henzelf en hun bedrijf heeft gehad.
Pas daarna heeft het zin om te starten met het implementeren van nieuwe en slimme 
businesstools.
Drie jaar geleden ging zij een commitment aan.
In vijf jaar miljonair worden! Zij blogt hier regelmatig over, maar ook over allerlei 
andere zaken over geld en de daarbij behorende financiële mindset. www.hoe-word-
ik-miljonair.nl

Het seminar
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei zal Tineke alles vertellen over de impact van 
ideeën over geld.
De deelnemers gaan inzien waar zij zichzelf nu onbewust saboteren, waar het hun 
financiële kant van het bedrijf aangaat.
Wat zijn sterke en wat zijn zwakke geldgedachten?
Hoe staat hun geldthermostaat voorgeprogrammeerd?
Hoe vraag je wat je waard bent i.p.v. te kijken naar de prijzen van de concurrent.
Het staat aan de basis van iedere succesvolle ondernemer.
Het is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat de (onbewuste) ideeën over geld 
krachtig zijn. Het is absoluut kennis die in deze tijden van crisis niet mag ontbreken 
bij de ondernemer. Wat maakt het verschil tussen een succesvol ondernemer en een 
gewone ondernemer? 
U hoort het op MindPower & Money 2014.

Voor informatie over het evenement kunt u terecht op de website van PowerEvents: 
http://power-events.eu/trainingen/mindpower-money-seminar/

U bent van harte uitgenodigd om het seminar te bezoeken. Wilt u dit dan wel laten 
weten zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u geregistreerd wordt.
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Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met Tineke Rensen. 
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Zij staat u graag te woord. Zij vertelt graag meer over haar ervaringen met geld. 
U kunt haar bereiken via:

Tel: 0157851592 / 0651371467
E-mail: info@tinekerensen.nl

Website: www.power-events.eu

De persfoto is rechtenvrij te gebruiken. Het wordt op 
prijs gesteld als u laat weten of u over gaat tot 
publicatie. 
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