Introductie Netherlands
Hong Kong Business Association
Nieuwe naam en nieuw elan voor Netherlands Hong Kong Society

Vanaf 1 januari 2017
gaan de Netherlands Hong Kong Society (NHKS) en de Hong Kong Kamer van
Koophandel in Nederland verder onder de naam Netherlands Hong Kong Business
Association (NHKBA). Er is vanaf deze datum één organisatie die de sociale, culturele
en zakelijke relaties tussen Nederland en Hong Kong onderhoudt en stimuleert.

Voortaan één organisatie voor de relaties
Nederland-Hong Kong.
De huidige voorzitter van de NHKS, Hans Poulis, zal ook de NHKBA gaan leiden. Hij is blij met
de stap. “We hebben lang nagedacht over de manier waarop we de relaties tussen Nederland
en Hong Kong het beste konden bevorderen. Dit gebeurde in nauw overleg met de Hong Kong
Kamer van Koophandel maar ook met de Hong Kong overheid, de HKTDC én het bestuur”.
De rolverdeling is volgens Poulis straks voor iedereen duidelijk: “Met ingang van 1 januari
zal de NHKBA het voortouw nemen. Onder de nieuwe naam zal de vereniging Nederland
ook vertegenwoordigen in de Federation of Hong Kong Business Associations Worldwide.
De HKKvK in Nederland blijft bestaan en gaat onze vereniging ondersteunen als secretariaat.
George Ammerlaan, die al sinds 1988 betrokken is bij het bevorderen van de handel tussen
Nederland en Hong Kong, is gevraagd om leiding te geven aan het secretariaat.”

Poulis verwacht dat de leden van de NHKS en
van de HKKvK in Nederland snel gaan merken
dat de NHKS niet alleen haar naam wijzigt
maar dat de NHKBA ook ambitieuzer zal zijn.
“Duizenden bedrijven doen al zaken tussen
Nederland en Hong Kong. Elk jaar komen daar
weer nieuwe bedrijven bij. Wij bieden al deze
bedrijven, ervaren en onervaren, toegang tot
een groot netwerk van personen, bedrijven en
organisaties die alle kennis in huis hebben om
iedere vraag te beantwoorden.”, aldus Poulis.
Volgens de voorzitter van de NHKBA denken
veel ondernemers dat de antwoorden op alle
vragen op het internet staan. “Dat is natuurlijk
niet zo. Het internet geeft een schijnzekerheid.
Collega-ondernemers met ervaring kunnen
beginnende handelaren snel en goed helpen
en voorkomen dat er onnodig fouten worden
gemaakt en tijd en geld wordt verloren”.

“We gaan zo goed mogelijk samenwerken met
onze leden én met ons netwerk. Zo kunnen we
mensen snel aan elkaar koppelen.”
Hans Poulis wil van de NHKBA een vereniging
maken die niet alleen aantrekkelijk is voor
ondernemers, maar ook voor particulieren die
belangstelling voor of een bijzondere band
hebben met Hong Kong.
“Hong Kong heeft bij veel Nederlanders
een bijzondere plek in hun hart omdat ze er
gewoond hebben of omdat ze er al vele jaren
met plezier komen”, zegt Poulis. “Voor deze
mensen organiseren we een paar maal per
jaar bijeenkomsten met een sociaal karakter.
Op andere bijeenkomsten, zoals seminars
en workshops, gaan we in op zakelijke
onderwerpen.”
Lidmaatschap

*
*
*

Voor bedrijven:
bedrijven: €€ 400
400 per
per jaar
jaar
Voor
Persoonlijk lidmaatschap:
lidmaatschap: €€ 50,50,- per
per jaar
jaar
Persoonlijk

Sponsor-partner pakket: prijs op aanvraag
Sponsor-partner pakket: prijs op aanvraag

Over de voorzitter
Hans Poulis werd geboren in Rotterdam in 1957. Hij begon zijn carrière als manager bij Schaap Citroen Juweliers in 1984.
Hij vertrok bij deze firma in 1992 als Directeur Marketing & Sales om een eigen bedrijf op te zetten: Poulis Hontele. Van een
éénmanszaak groeide Poulis Hontele uit tot een omvangrijke specialist in promotionele producten. In 2009 verkocht Hans
Poulis alle aandelen in zijn firma maar, bleef hij Voorzitter van het Platform Promotional Products (een vereniging die de
belangen behartigt van deze Nederlandse sector) en Voorzitter en CEO van de European Promotional Products Association
(EPPA).
In 2011 werd Hans Poulis benoemd tot CEO van IGC Global Promotions waar hij aan het hoofd staat
van een network van 55 bedrijven in 48 landen. De groep heeft een jaarlijkse omzet van meer dan
$ 500 miljoen en telt ongeveer 1900 medewerkers over de hele wereld. Het hoofdkantoor van IGC
Global Promotions bevindt zich in Rotterdam. De groep heeft ook een kantoor in Hong Kong.
Poulis bezoekt Hong Kong regelmatig en brengt elk jaar een grote delegatie naar de HKTDC Hong
Kong Gifts and Premium Fairs. (www.igcpromotions.com)
Hans Poulis werd in april 2015 verkozen tot voorzitter van de NHKS.
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