
 
 

 
Vrijdag 7 april  organiseert de Sociëteit Caldenbroich het tweede 

 
OndernemersCafé Caldenbroich 

 
voor haar leden én voor alle andere belangstellende ondernemers in Grubbenvorst en omgeving.  
 
Het OndernemersCafé biedt de plaatselijke en regionale ondernemers de mogelijkheid op informele 
wijze kennis te maken en/of te onderhouden met collega-ondernemers. Dit om (gezamenlijke) 
problematieken aan de orde te stellen en te delen.  
Verder biedt Sociëteit Caldenbroich interessante sprekers die ons vertellen over hun veelal rijke 
ervaringen en de toekomstperspectieven.  
Deze avond zal de heer Jan Keltjens een lezing geven, zie hieronder.  
 

Locatie:  Café “De Zeven Geitjes” - Past. Vullinghsplein 14 - Grubbenvorst.   

Toegang:  Gratis en geheel vrijblijvend (alleen consumpties voor eigen rekening).   

Programma:  19:00 - 19:15 uur Ontvangst met (gratis) koffie / thee    

19:15 - 19:20 uur Kort welkomstwoord door Sociëteit Caldenbroich   

19:20 - 20:00 uur  ‘Socialising’  met enkele hapjes   

20:00 - 20:45 uur  Presentatie door de heer Jan Keltjens *)   

Senior Director INKEF Venture Capital 

Onderwerp:  

het ontwikkelen, financieren, verkrijgen van goedkeuring en 

vergoeding en vermarkten van hoogwaardige nieuwe medische 

producten. 

22:00 uur Einde programma    
 
In verband met de organisatie verzoeken wij uw deelname zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vrijdag 31 
maart per mail aan te melden via: loes.alsters@ziggo.nl met opgave van naam en aantal personen.    
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.   
 
Namens Bestuur Sociëteit Caldenbroich  
Loes Alsters (secretaris) 06 41 36 51 37 
 
Zorg dat je er als plaatselijke ondernemer ook bij bent!  Het volgende OndernemersCafé is op 7 juli en 6 oktober. 
 
 
*) Jan Keltjens heeft zijn sporen verdiend in de medisch technologische bedrijfstak en heeft meer dan 30 jaar  
    ervaring in management.  

• Op dit moment is de heer Keltjens voorzitter van de Raden van Commissarissen bij de medische firma’s 
JenaValve Inc., NightBalance b.v. en Vicentra b.v..  

Ook bekleedt hij verschillende non-executive posities in Raden van Bestuur.  
Keltjens was onder andere 

• CEO bij Sapiens Steering Brain Stimulation (overgenomen door Medtronic, augustus 2014),  

• CEO en Chariman van Endosense S.A. (overgenomen door St Jude Medical, augustus 2013),  

• Executive Chairman van Surpass Medical Inc. (overgenomen door Stryker, augustus 2012),  

• CEO van Cryocath Inc. (overgenomen door Medtronic, 2009) en  

• CEO van Angiodynamics Inc. (genoteerd aan de NASDAQ als ‘ANGO’) 
Daarvoor was Jan werkzaam in diverse functies bij o.a. Unilever, de Priva Groep en Johnson & Johnson. 


