LET’S GO ROYAL DUTCH
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DEN HAAG
Een koninklijke stad
Bij het kiezen van een locatie zijn diverse aspecten van
belang:
1.
2.
3.
4.

Goede bereikbaarheid
Overnachtingsmogelijkheden
Voldoende locaties voor
ontvangst/vergaderen/diners en feesten
Genoeg mogelijkheden voor leuke excursies

Den Haag heeft dat allemaal en biedt buitenlandse bezoekers
veel interessants. Samen met het Haags ‘Convention and
Promotion’ Bureau gaan we er een mooie conferentie van
maken onder het motto:
“LET’S GO ROYAL DUTCH!”
Kijk naar het filmpje van Den Haag Promotie:

NIEUWSBRIEF
Dit is de 1e Nieuwsbrief voor de ACIconferentie “Let’s go Royal Dutch”. Hiermee
willen we jullie op de hoogte houden van
alles wat er gebeurt en moet gebeuren om
in 2020 of 2021 een succesvolle conferentie
te organiseren. Tijdens de ACI-conferentie in
Gent gaan we ons presenteren. In deze
Nieuwsbrief vind je dus ook alle informatie
die van belang is voor iedereen die
meegaat. In de bijlage treffen jullie de tekst
aan van het ‘Let’s go royal Dutch’- lied en
de deelnemerslijst voor Gent.

Het nieuwe hoofdbestuur van
Agoraclub Nederland

https://youtu.be/XefV44Ccs6I

__________________________
ACI CONFERENTIE IN GENT
Tijdens de AGM in Gent moeten we ons presenteren en zal er
gestemd worden door 2 councillors van ieder full member
land en 1 van associate member landen van Agora Club
Internationaal. Onze tegen kandidaat is Frankrijk. Dus ook
Frankrijk zal alles uit de kast halen om de conferentie binnen te
halen. Nu heeft het Internationaal Hoofdbestuur beide landen
gevraagd of we eventueel ook het jaar daarna willen
organiseren indien we niet gekozen worden. Wij hebben daar
positief op gereageerd, maar hopen natuurlijk, dat men kiest
voor Den Haag in 2020! We zijn in Gent met een Nederlandse
delegatie van 45 deelnemers en we willen alle deelnemers
betrekken bij de presentatie. Ze zullen weten en horen dat
Nederland aanwezig is. Onze past voorzitter Marlies heeft een
lied gemaakt op de wijs van de Luizenmoeder en dat willen
we met de hele groep ten gehore gaan brengen tijdens de
AGM na de filmimpressie van Den Haag. Tevens zou het leuk
zijn om een deel van dit lied (het 2 e couplet) als opwarmertje
te gaan zingen tijdens de ‘welcome party’ en een polonaise
in gang te zetten, want op vrijdagavond gaan altijd de
voetjes van de vloer (denk aan goed schoeisel). Carmen,
onze vice voorzitter, wil in nationaal kostuum, samen met
andere vrijwilligers “Haagse hopjes” gaan uitdelen. Tevens is
het de bedoeling om na afloop van de AGM (indien we
gekozen zijn) Nederlandse producten te gaan verkopen in de
hal van de Universiteit. Ingrid de penningmeester heeft al
prachtige items gekocht.

Veronique Stern en Corry Zimmer zijn
door het hoofdbestuur aangewezen als
respectievelijk convenor en viceconvenor.
Voor meer info of vragen over de
organisatie:
Veronique Stern, convenor
sternveronique@gmail.com
Corry Zimmer, vice-convenor
ctgm.zimmer@gmail.com
secretariaat@agoraclubnederland.nl
Verder maken Monique Fransen en
Margreet Zuur van AC Noordwijk deel
uit van de kerncommissie. T.z.t. wordt
de commissie uitgebreid.

Of kijk op de website:
www.agoraclubnederland.nl

“LET’S GO ROYAL DUTCH “ LIED
Om met elkaar dit lied goed over te brengen is het van belang om bij
elkaar te zitten tijdens de AGM en zo uit volle borst mee te zingen.

_______________________________

De tekst wordt tevens op groot scherm geprojecteerd.
We willen jullie vragen alvast te oefenen. Hierbij een link naar de
karaoke versie: https://youtu.be/F2LYDhwLmYw
In Gent zullen ook nog even oefenen. Jullie horen wanneer en waar.
Hierbij gevoegd de tekst van het lied, graag zelf afdrukken en
meenemen! Tevens hierbij ter informatie de lijst met Nederlandse
deelnemers.
SAMENWERKING MET HET ‘DEN HAAG CONVENTION BUREAU’

_______________________________
Voor de organisatie van de ACI Conference in Den Haag gaan we
nauw samenwerken met dit bureau. Het is een non-profit organisatie
en wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag. Op 30
augustus j.l. bezocht het kerncomité het convention bureau. De
medewerkers Karin en Remco hebben ons een rondleiding gegeven
langs hotels, locaties voor de vergadering en bezienswaardigheden.
Den Haag is een toplocatie voor conferenties en congressen. Alles op
loopafstand en veel te zien en te beleven. Na bezichtiging van alle
locaties zijn we nog enthousiaster geworden over Den Haag.
Wisten jullie
- dat Den Haag De Art Deco stad van Nederland is?
- dat baron Hop het Haagse hopje heeft ‘uitgevonden?
- dat Hagenezen op veen en Hagenaars op zand wonen?
Foto in de tuin van Paleis Noordeinde
V.l.n.r. Monique, Veronique, Margreet en Corry

INFORMATIE VOOR DE
DEELNEMERS AAN DE ACI
CONFERENTIE IN GENT
Dresscode voor de ‘welcome party parade’ in de kleuren van
Nederland, dus iets met
rood/wit/blauw of oranje hoed of
sjaal of de zgn. vlaggenjurk of in
nationaal kostuum (houdt rekening
met schoenen, omdat voetjes van de
vloer gaan)
De parade vertrekt vanaf het
Conference Hotel naar welcome party
locatie =10 min. lopen.
Dresscode voor de AGM: witte
blouse, spijker of donkerblauwe
broek (of rok), oranje of rood wit
blauwe sjaal en kroontje (ontvangt
men in Gent)
Zaterdagavond: cocktail dress of gala
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