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BESCHRIJVING VAN HET BOEK DIRK SCHERINGA
Dirk Scheringa 1e druk is een boek van Frits Conijn uitgegeven bij Business
Contact. ISBN 9789047003977 Het verhaal van Dirk Scheringa leek een
Amerikaanse droom te worden. Het komt in Nederland niet vaak voor dat de
zoon van een kaasmaker, die onder aan de maatschappelijke ladder begint,
het uiteindelijk schopt tot bankdirecteur, eigenaar van een voetbalclub en
oprichter van een museum. Maar na de droom kwam een koud ontwaken,
toen dsb in 2009 de steun van de Nederlandsche Bank verloor, en niet
gered werd in de storm van de financiële crisis. Wie is deze man? Wat drijft
hem, wat zijn zijn doelen en gevoeligheden? Frits Conijn schreef dit
gedetailleerde en verhelderende levensverhaal, een zorgvuldige
reconstructie van het fenomeen Scheringa. Conijn toont aan hoe de
teloorgang van DSB op allerlei manieren samenhangt met het karakter van
Scheringa, met zijn eerste stappen op het ondernemerspad, zijn lange
relatie met Baukje de Vries, de overname van voetbalclub AZ en zijn
kunstaankopen, en zijn relaties met werknemers en collega-bankiers. Dit
boek werpt een kritische blik op Scheringas zakelijke beslissingen, maar is
tegelijk het levendig geschreven portret van een man die in alles een
uitzonderingspositie innam.' 'Het verhaal van Dirk Scheringa leek een
Amerikaanse droom te worden. Het komt in Nederland niet vaak voor dat de
zoon van een kaasmaker, die onder aan de maatschappelijke ladder begint,
het uiteindelijk schopt tot bankdirecteur, eigenaar van een voetbalclub en
oprichter van een museum. Maar na de droom kwam een koud ontwaken,
toen dsb in 2009 de steun van de Nederlandsche Bank verloor, en niet
gered werd in de storm van de financiële crisis. Wie is deze man? Wat drijft
hem, wat zijn zijn doelen en gevoeligheden? Frits Conijn schreef dit
gedetailleerde en verhelderende levensverhaal, een zorgvuldige
reconstructie van het fenomeen Scheringa. Conijn toont aan hoe de
teloorgang van DSB op allerlei manieren samenhangt met het karakter van
Scheringa, met zijn eerste stappen op het ondernemerspad, zijn lange
relatie met Baukje de Vries, de overname van voetbalclub AZ en zijn
kunstaankopen, en zijn relaties met werknemers en collega-bankiers. Dit
boek werpt een kritische blik op Scheringas zakelijke beslissingen, maar is
tegelijk het levendig geschreven portret van een man die in alles een
uitzonderingspositie innam.'
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DIRK SCHERINGA - WIKIPEDIA
Dirk Scheringa (Grijpskerk, 21 september 1950) is een Nederlandse
zakenman en voormalig politieman, politicus en sportbestuurder. Hij was
oprichter en. Dirk Scheringa leidt DS Factoring, speelt een sleutelrol in
participaties en houdt lezingen. Klik verder voor meer informatie en contact.
11 maanden, 1 week geleden Economie Scheringa wil oud-DNB-president
en oud-minister Bos onder ede horen Dirk Scheringa wil dat voormalig
president Nout Wellink van De. Dirk Scheringa werd rijk met het uitknijpen
van grote aantallen Nederlandse huishoudens. Onder andere via Frisia,
Lenen.nl en Becam worden burgers me... Benieuwd naar participaties van
Dirk Scheringa? Meer informatie over zijn activiteiten als ondernemer en
investeerder. Bijna tien jaar na dato heeft Dirk Scheringa zich nog altijd niet
neergelegd bij het faillissement van zijn DSB Bank. De gevallen ondernemer
eist z... Dirk Scheringa, de man achter de failliet gegane DSB-Bank, zit
opnieuw met een van zijn bedrijven in de problemen. Zijn bedrijf Nationale
Bedrijvencheck. Zakenman Dirk Scheringa wordt topman bij een nieuw
Nederlands beleggingsinitiatief in cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum.
Dat meldt Het Financieele. Het blijft zo ongeveer het griezeligste wat je als
bank kan overkomen: een internetrun op spaargelden. Het overkwam DSB
Bank van ondernemer Dirk Scheringa. Zie je wel. De oprichter en eigenaar
van de ingestorte bank DSB heeft prima nog wat miljoenen in zijn
geitenwollen sok zitten. Dat blijkt… In de rechtbank van Den Haag hoopt
Dirk Scheringa (67) - de man wiens bank DSB in 2009 ten onder ging - na
bijna tien jaar zijn recht te halen. Zijn. Dirk Scheringa, oprichter van DSB
Bank, stapt in een Nederlands beleggingsinitiatief voor cryptomunten. Bekijk
het profiel van Dirk Scheringa op LinkedIn, de grootste professionele
community ter wereld. Dirk Scheringa heeft 5 functies op zijn of haar profiel.
Bekijk het. Dirk Scheringa is CEO van een cryptocurrency start-up
HeadStart. Vandaag start het jonge fin-techbedrijf met een
investeringsronde. Scheringa spreekt... DSB Bank N.V. (DSB: Dirk
Scheringa Beheer), voorheen DSB Groep, was een Nederlandse bank in
faillissement. Sinds 2016 voert de bank de lopende zaken uit onder de
naam.
DIRK SCHERINGA: EEN VEELZIJDIG EN UNIEK PERSOON
Het is allemaal de schuld van de Volkskrant. Dat is zo'n beetje het pleidooi
van Dirk Scheringa die volgende week maandag, dinsdag en woensdag
getuigen laat verhoren. Dirk Scheringa, Obdam (plaats). 4.244 vind-ik-leuks ·
2 personen praten hierover. www.dirkscheringa.nl: een ondernemer in hart
en nieren... Nederlands blockchaininitiatief ICO Headstart is nieuwe activiteit
van oud-bankier. Deze vraag stond centraal op de eerste dag van het
getuigenverhoor dat Dirk Scheringa en zijn juridisch team wisten af te
dwingen bij de rechtbank. De val van zijn DSB Bank zou Dirk Scheringa
berooid hebben achtergelaten. Voor zijn rekeningen moet hij aankloppen bij
vrienden. Zijn dorpsgenoten geloven er niets van. Scheringa heeft gelijk!
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Althans, niet helemaal ongelijk. Toen de Volkskrant met het bericht kwam
dat het einde nabij was van de Dirk Scheringa Beheer Bank, volgde er. Dirk
Scheringa Factoring laat uw bedrijf groeien. Veel bedrijven willen groeien,
maar omdat debiteuren laat betalen komt de liquiditeitspositie onder druk te
staan. De Groninger staat vooral bekend om de val van DSB-bank, die hij
samen met zijn vrouw Baukje vanuit huis oprichtte. Het was jarenlang een
hobby van. Dirk Scheringa, Obdam. 4,235 likes. www.dirkscheringa.nl: een
ondernemer in hart en nieren www.dsfactoring.nl: acceptatie binnen 8 uur.
Dirk Scheringa, autobiografie (paperback). Dirk Scheringa, autobiografie 1e
druk is een boek van Dirk Scheringa uitgegeven bij Sagesse. ISBN
9789078211204. Het profiel van Dirk Scheringa, oprichter van DS Factoring.
Lees zijn volledige cv nu op managementscope.nl! Ondernemersnieuws:
selectieve datingapp The Inner Circle naar Azië en Australië, cryptostartup
ICO Headstart (van Dirk Scheringa) ziet 7,5 miljoen verdampen en. De
kunstcollectie van Dirk Scheringa is nu te zien bij museum MORE in
Gorssel. De kunstcollectie van Dirk Scheringa en zijn vrouw is bijzonder en
uniek in.. Trots vertelde Dirk Scheringa begin 2009 hoe goed DSB door de
financiële crisis kwam. Een half jaar later was het bedrijf failliet. In de
Volkskrant.
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