
Beursstemmin

Jonge Ondernemers
krijgen een startpremie
BRUSSEL.- Voor de derde maal vorming en begeleiding van jon
werden door het «Fonds Jonge ge starters en ondernemers.
Ondernemers» studiebeurzen ter Uit de inzendingen is vast te
waarde van 100.000 fr. toege- stellen,dat de meesten kiezen
kend aan 33 jonge mensen, geko- voor de dienstensector en dat
zen uit 148 kandidaten, die een slechts weinigen een produktie
project voor het opzetten van een op het getouw zetten. Ook de
eigen bedrijf indienden. . informatica zet haar opmars voort

Het «Fonds Jonge Onderne- als bedrijfsactiviteit en als be
mers» is opgericht en wordt be- heersinstrument. Ook worden
heerd door de Koning Boude- nieuwigheden opgezet zoals re
wijnstichting met de financiële è:yclagebedrijfjes en ecocon
steun van de Generale Bank. Het sultants.
heeft tot doel bij te dragen tot de Vijftien juryleden beoordeel
professionalisering van de kleine den de 148 inzendingen en selec
en middelgrote bedrijven. Daar- teerden daaruit 33 bursalen: 15
toe worden jaarlijks een dertigtal franstaligen en 18 nederlandstali
beurzen toegekend aan jonge gen ; 27 mannen en 6 vrouwen
starters en ondernemers, die een De Vlaamse geselecteerden
interessant project indienden. De zijn:
beurs van 100.000 fr. is een -Walter Bertels uit Bornem ;
krediet waarover zekunnen be- -Sven Bullaert uit Berchem;
schikken om adviesverstrekking -Thierry Cattoir uit Gentbrugge ;
voor het opzetten van het bedrijf -Dirk Criel uit Huise-Zingem;
of het uitvoeren van het project -Geert Coudijzer uit Waregem;
kunnen betalen. Professioneel -Lucy de Haas uit Brussel;
advies is volgens het fonds nodig -Beatrice Duces uit Kontich
om de jonge starters toe te laten -Marie Helewaut uit Brugge;
de gevaarlijke klippen in de be- -Wilfried Gielen uit Genk ;
ginfase te onderkennen en te om- -Joris Hoeree uit Gent;
zeilen. -Albrecht Heeffer uit Gent;

De Koning Boudewijnstich- -Ward Roef uit Gent ;
ting en de Generale Bank hebben -Jan Sabbe uit Gent ;
dit initiatief genomen en willen -Berthold Simons uit Hasselt;
het ook verder blijven ontwikke- -Gino Van Osse! uit Antwerpen;
Jen omdat ze het belang willen -Jos Verdonck uit Wervik;
onderstrepen van een degelijke -Eric Verhulst uit Leuven.

van dit betaalmiddel.
1 Wat Polen betreft zal vanaf 1
jabnuari e.k. in hotels, winkels
en restaurants kunnen betaald
worden met Eurocheques. Te
vens kunnen zij, zoals voorheen
reeds, terecht in bankkantoren
voor het opnemen van kontan
ten. Momenteel worden Euro
cheques in Polen nog uitge
schreven in dollars of
Nederlandse gulden, maar vanaf
januari zal dat ook kunnen in
zloties. Geen enkere kost zal
aangerekend worden bij het ver
zilveren van een Eurocheque.
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weer in de lift
markt Waaraan per ton, maar klom opnieuw naar
ijn blijft voorals- 315 dollar. Wat de benzine be
ken. Er is immers treft, die blijft in Rotterdam sta
d. In oliekringen biel rond de 348 dollar de ton. In
maakt dat de oor- oliekringen wordt daar voorlopig
an de jongste da- geen wijziging verwacht, tenzij
ruk op. de prijzen de markt begin volgende week
gebracht en aan- om een of andere reden plots in
momenteel in het beweging zou komen.
vinterperiode be- Inmiddels dalen de. prijzen van
normaal dat de de ruwe olie. Gisteren ging er
pen» daarvan in- voor de Brent (refentie-olie uit de

Noordzee) 0,50 dollar per barrel
l zijn de noterin- (vat van 159 liter) af, terwijl de
derivaat de jong- WestTexas Intermediate inNew

Afwachtend
BRUSSEL.- De oorlogsdrei
ging in de Golfweegt volop op
het beursgebeuren. De ter
mijnmarkt stelde zich vrijdag
afwachtend op met 494.140
verhandelde aandelen.

Het reserve-aandeel op de
termijnmarkt sloot ongewij
zigd op 1.900 fr. bij 2.100
verhandelde aandelen. De
olievedette Petrofina ging
0,7 % achteruit tot 10.500 fr.
bij 9.300 stuks die over de
toonbank gingen.

Colruyt steeg 1,8 %.tot
2.850fr. bij 3.700 verhandel
de aandelen. Intercom stelde
zich eveneens goed op met een·
stijging van 1,4 % tot 3.470
fr. en 15.650 verhandelde aan
delen.

De FN-aandelen evolueer
den in tegenstelde richtingen,
het bevoorrechte aandeel steeg
6,6 % tot 129 fr. bij 8.000
verhandelde aandelen. Het ge
wone aandeel zakte bij beperk
te handel 3,5 % tot 190 fr.


