LET’S GO ROYAL DUTCH

NIEUWSBRIEF
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AGORA NEDERLAND GAAT
ROYAL DUTCH

Dit is de 3e Nieuwsbrief “Let’s go Royal
Dutch” waarmee we iedereen op de hoogte
willen houden van de Agora International
Conference 2020 in
Den Haag.

Het conferentiecomité is versterkt met Els
Rooijakkers van Agoraclub De Kempen voor
de financiën

WAT IS ER TOT NU TOE GEDAAN EN
GEREGELD?
Met trots presenteren wij het logo voor de conferentie, gemaakt door
Mireille Parmentier van Studio Pimp, lid van Agoraclub De Kempen
www.studiopimp.nl

Meld je aan voor een of meer

DE HOTELS
In Den Haag zijn voor de gasten van de ACI conferentie in de
volgende hotels kamers gereserveerd en speciale aantrekkelijke
prijsafspraken gemaakt voor de leden van Agora:
•
•
•
•
•

We zijn ook erg blij dat alle subcommissies
een voorzitter hebben gevonden.
subcommissies!

Mercure Den Haag Central (conference hotel)
IBIS Den Haag City Center
Novotel Den Haag Citycenter
Novotel Suites City Center
Parkhotel

Alle hotels zijn in het centrum en op loopafstand van elkaar en de
meeste locaties.

Voor vragen of suggesties kun je contact
opnemen met het conferentiecomité.
Veronique Stern, convenor

COUNCILLORS’S MEETING

sternveronique@gmail.com

Voor de councillors’ vergadering is het bekende café Dudok
geregeld.

Corry Zimmer, co-convenor
secretariaat@agoraclubnederland.nl

WELCOME PARTY
Voor de welcome party zijn we nog druk bezig een geschikte locatie
te vinden, maar dat het een bijzondere locatie wordt is zeker!
AGM

Hartelijke groet,

De AGM zal plaatsvinden in het prachtige en koninklijke Diligentia
Theater aan het Lange Voorhout.
GALA DINNER
De president’s drink en het galadiner vinden hoogstwaarschijnlijk
plaats in het Kurhaus, een koninklijke ambiance voor een mooie
afsluiting van de ACI conferentie.
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Veronique, Corry, Monique, Margreet en Els

LET’S GO ROYAL DUTCH

NIEUWJAARSBIJEENKOMST AGORA
NEDERLAND

LET’S GO ROYAL DUTCH
SUBCOMMISSIES
Nu het voorwerk bijna gedaan is, kunnen de subcommissies aan de
slag. In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep en met veel
genoegen kunnen we jullie nu de subcommissie-voorzitters voorstellen.
Registratie

Monique Fransen

Councillors’ meeting

Margreet Zuur

Welcome Party

Carina de Bruijne

AGM

Veronique Stern en Corry Zimmer

Gala

Jessica Benedict

Tours

Manita de Roo

Website

Marlies Withagen

Sponsors

nog definitief te bepalen
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Tijdens de gezellige en drukbezochte
Nieuwjaarsbijeenkomst van Agoraclub
Nederland is een loterij gehouden met leuke
prijzen. De opbrengst is bestemd voor de
ACI conferentie 2020. Een leuk initiatief en
voor herhaling vatbaar. Er is € 430 verdiend.
Dank aan alle gulle gevers.
Het kon dan ook geen toeval zijn dat
Jessica Benedict, voorzitter van de
subcommissie gala, de kroontjes won die
Agoraclub Venlo ter beschikking had
gesteld.

Alle commissies hebben mensen nodig om het programmaonderdeel
goed uit te kunnen voeren, zowel in de voorbereiding als op het
moment zelf. We rekenen op jullie enthousiasme en medewerking!
Op 19 april zal het conferentiecomité met de voorzitters bij elkaar
komen in Hellevoetsluis om de conferentie door te nemen en te
brainstormen. Heb je goede ideeën of suggesties, ken je bedrijven of
personen die zouden willen/kunnen sponsoren, geef het dan aan ons
door. En meld je aan voor een of meer commissies.
Alvast dank.
GEZOCHT
•

HUIS/APPARTEMENT in Den Haag voor de 6 leden van het ACI
bestuur (gratis of tegen een gering bedrag) voor de duur van
ongeveer een week. Zij komen al een aantal dagen eerder
om de vergadering voor te bereiden.

•

WEBSITEBOUWER die bereid is tegen een gering bedrag en
reclame de tijdelijke website voor de conferentie te bouwen
en te hosten

•

Iemand die een goed, snel en wervend filmpje kan maken
voor de presentatie in Marrakesh en voor de website en
social media

Tijdens de conferentie in
Marrakesh (Marokko) zullen wij
het definitieve programma voor
de conferentie in Den Haag
gaan presenteren. Gaan jullie
mee? Laat het ons weten!
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