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NIEUWSBRIEF
AGORA NEDERLAND GAAT
ROYAL DUTCH
ACI CONFERENTIE IN GENT
AGORA INTERNATIONAL GAAT ROYAL DUTCH
IN 2020
Tijdens de AGM in Gent van 5 – 7 oktober heeft Agora
Nederland zich gepresenteerd als kandidaat voor de
conferentie 2020. Dat deden we met een korte inleiding over
Nederland en Den Haag en een mooie promotiefilm van het
The Hague Convention Bureau. Daarna zongen we – getooid
met kroon of tiara - het leuke lied dat onze past-voorzitter
Marlies had gemaakt. Hierbij werden we begeleid door de
aanwezige pianist Fonny de Wulff..

Dit is de 2e Nieuwsbrief “Let’s go Royal
Dutch” waarmee we iedereen op de
hoogte willen houden van de Agora
International Conference 2020 in
Den Haag
Voor meer informatie:
Veronique Stern, convenor
sternveronique@gmail.com
of
Corry Zimmer, co-convenor
secretariaat@agoraclubnederland.nl of
ctgm.zimmer@gmail.com

Frankrijk, onze medekandidaat, mocht zich als eerste
presenteren. Vol vertrouwen hadden zij tijdens de
welkomparty de avond ervoor iedereen al beplakt met
stickers van Le Puy du Fou 2020. Tijdens de AGM voerden zij
een dialoog die helaas moeilijk te verstaan was en lieten zij
een powerpoint zien.
Aan het eind van de vergadering werd de uitslag van de
verkiezing bekendgemaakt and yes: THE NETHERLANDS!
AGORA INTERNATIONAL GOES ROYAL DUTCH IN 2020!!!
Verder maken ook Monique Fransen en
Margreet Zuur deel uit van het
kerncomité.

Carmen en Ingrid van het hoofdbestuur bemensten het
conferentiewinkeltje waarmee we proberen wat geld te verdienen
voor de conferentie.

ACI CONFERENCE 2019
De conferentie van Agora
International zal volgend jaar
plaatsvinden in Marrakech,
Marokko. Over een paar weken
zal de website met informatie en
de mogelijkheid tot registreren
beschikbaar zijn.

LET’S GO ROYAL DUTCH
SAMENWERKING MET HET DEN HAAG CONVENTION BUREAU

Via deze link is de film over Den Haag te zien:
https://youtu.be/HvkFrwfWcE0

DOE MEE
Wij gaan zeer binnenkort weer naar het
Convention Bureau om verder te praten over de
conferentie. We zullen daarna een opzet maken
voor de organisatie.
Natuurlijk hopen we dat jullie in groten getale mee
gaan doen. De conferentie is van ons allemaal!

Tijdens deze conferentie zullen
wij het definitieve programma
voor de conferentie in Den
Haag moeten presenteren.
Gaan jullie mee?

GEZOCHT
Binnen AGORA Nederland is veel potentie aan
enthousiaste en kundige leden en wij doen hierbij
een oproep om je aan te melden voor het kerncomité.
Wij hebben dringend behoefte aan iemand die de
financiën wil gaan doen en dus een financiële
achtergrond heeft en iemand die een logo zou
kunnen ontwerpen en een ontwerp voor onze
speciale website.
De subcommissies stellen we later samen.
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