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NIEUWSBRIEF
AGORA NEDERLAND GAAT
ROYAL DUTCH

Dit is de 4e Nieuwsbrief “Let’s go Royal
Dutch” waarmee we iedereen op de hoogte
willen houden van de Agora International
Conference 2020 in

SINDS DE LAATSTE NIEUWSBRIEF…
…is het lang stil geweest maar we hebben niet stil
gezeten als conferentiecomité. We zijn 5 maal
bijeengeweest in Amersfoort waarvan 1 keer met Chris
Helsen, de ACI-president. Het programma is nu rond en
alle locaties zijn definitief met 1 wijziging: de Welcome
Party wordt nu gehouden in Madurodam in plaats van
de Pier. Er waren gegronde redenen voor deze wijziging
en we zijn erg enthousiast over Madurodam als locatie.
De Welcome Party start een uur eerder met een tour en
parade door het Park, gevolgd door een knalfeest.

Den Haag

Voor de conferentie hebben we
veel hulp nodig.
(Zie bijgevoegde takenlijst van de
commissies)
Is er iets bij wat je leuk lijkt, neem
dan contact op met Corry Zimmer
ctgm.zimmer@gmail.com

Ook zijn we heel blij en trots op de website
www.aci2020.nl het resultaat van vele uurtjes noeste
arbeid door de commissie “website” (bestaande uit Els,
Monique en Marlies)
Kijk even goed naar het programma en de tours en
bepaal voor welke onderdelen je wilt inschrijven of voor
alle onderdelen, dus all-in package, maar het
belangrijkste is dat je meedoet en je registreert. Ook de
hotels, Mercure is het conferentiehotel, kun je al gaan
boeken. Er is een speciale prijs afgesproken voor Agora.
Alle hotels bevinden zich in het centrum van Den Haag
op loopafstand van openbaar vervoer.
De tours worden door Manita van Your Travel
georganiseerd en zijn ook direct via de website te
boeken.
Let
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LET OP! Early bird korting bij vroeg boeken voor 1 juni
voor de packagedeal (Welcome party, AGM en lunch,
galadiner).

Voor vragen of suggesties kun je contact
opnemen met het conferentiecomité.
Veronique Stern, convenor
sternveronique@gmail.com
Corry Zimmer, co-convenor
ctgm.zimmer@gmail.com.
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST AGORA NEDERLAND
De nieuwjaarsbijeenkomst in Ede stond in het teken van de.
ACI-conferentie in Den Haag. Dresscode was rood, wit,
blauw en/of oranje. Tijdens deze uiterst gezellige
bijeenkomst kregen we een workshop zingen. We zongen
niet zomaar iets maar een prachtig Agora lied, gemaakt
door Inge Bos (vicepresident) hetgeen we gaan proberen
om als welkomstlied ten gehore te brengen bij de opening
van de Welcome party in Madurodam.

LET’S GO ROYAL DUTCH
NU REGISTREREN
EARLY BIRD REGISTRATIE MET
KORTING
TOT 1 JUNI

Madurodam by night
Heel belangrijk punt “SPONSORING”
Alle clubs hebben een mail ontvangen, met als bijlage twee
sponsorbrieven, over de diverse mogelijkheden voor
sponsoring. Dit kan met een advertentie in het
programmaboekje, een geldelijke bijdrage voor de muziek of
het busvervoer of in natura (iets voor in de goodiebag). Maar
misschien zijn er binnen je eigen club ook mensen die een
koninklijk bedrijf kennen, dat bereid is onze Royal conference
te sponsoren. We denken dat de sponsoring afhankelijk is van
de gunfactor binnen de eigen kring. Dus bij deze een oproep
aan alle leden, ga aan de slag en zorg voor wat sponsors. Eby
de Beer gaat alles coördineren en laat haar weten wat je kunt
bijdragen via sponsoring@aci2020.nl

Voor de goodiesbags zijn wij op zoek naar leuke, nuttige en liefst
duurzame spulletjes. Het gaat wel om een aantal van minstens 400.
Ook goede ideeën voor een goodiesbag zijn welkom.
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Het zou leuk zijn als alle clubs hieraan iets zouden kunnen bijdragen.
Mail naar sponsoring@aci2020.nl (Eby de Beer)

Het motto en logo van Chris Helsen,
ACI-president 2019-2020
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Hulp gevraagd
Jullie hulp is hard nodig voor het welslagen van de conferentie. Hieronder zie je een takenlijst voor de diverse commissies. Laat weten
waar je wilt helpen of als het je niet uitmaakt meldt het dan ook, dan kijken wij waar jouw hulp ingezet kan worden. Corry Zimmer, coconvenor, ctgm.zimmer@gmail.com coördineert alles en bij haar kun je terecht voor vragen over de diverse werkzaamheden.

Welcome Party -

Carina

Aankleding zaal
Catering
Eventueel parade
Muziek (band of DJ)
Thema of kleding voorstel (country colours with a royal touch)

Gala –

Jessica

Aankleding zaal
Catering
Muziek (band of DJ)
Tafelindeling
Loterij
Foto shoot
Presidentsdrink

AGM -

Veronique en Corry

Team van vrijwilligers ondersteunen
Ontvangst met koffie/thee
Lunch catering
Technische ondersteuning
Zorgen voor grote tafels t.b.v. shops
Stoplicht instellen voor vergadertijd
Spreker zoeken voor opening
Muziek met dans tijdens de vergadering als onderbreking
Opening act met muziek
Ondersteuning ACI Board
Plaatsen aanwijzen Councillors
Vlaggen van de diverse landen ophangen
Vergadering afsluiten en huishoudelijke mededelingen doen.

Councillors meeting

Margreet

Koffie/thee
Lunch
Vergaderopstelling
Techniek
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Monique en Els

Team samenstellen en indeling maken om Registratie balie te bemannen
Last minute inschrijvingen en betalingen
Programmaboekje uitdelen
Team van commissieleden samenstellen om goodiebags te vullen
Goodie bags uitdelen
Stand-by staan voor vragen van gasten

Hotels -

Margreet

Contact met hotels
Coördinatie bij boekingen en registratie
Bijhouden aantal hotelboekingen en tot welke datum nog vasthouden tarieven Agora

Tours -

Manita

Pre-tour van zondag 27 september tot woensdag 30 september
Post-tour zondag de 4e oktober
Partnerprogramma op zaterdag 3e oktober
Dagexcursie op donderdag 1 oktober
Stadswandeling door Den Haag vrijdag 2 oktober
Busvervoer van en naar locaties van Gala en Welcome Party op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober

Sponsoring –

Eby

Programmaboekje samenstellen
Advertenties verkopen
Goodiebags en inhoud regelen
Sponsors benaderen en bedanken

Website en Webshop -

Marlies

Zorgen voor voldoende artikelen voor verkoop bij de stand van ACN
Alle berichten plaatsen op website ACN en Facebook
Stand-by op diverse plekken
Meewerken aan opzet programmaboekje
Verder zoeken nog een paar fotografen en mensen die als stewards willen helpen, om bijvoorbeeld mensen de weg te wijzen of te ontvangen
aan de deur.

Kern comité:
Veronique (Convenor) algemene zaken en algehele leiding en contactpersoon ACI
Corry (Co-Convenor) secretariaat en coördinator algemene zaken en contactpersoon ACN en ACI
Els (financiën) alle financiële zaken m.b.t. conferentie, verzekering en budgetcontrole
Monique (registratie) alle zaken m.b.t. registratie en inschrijvingen, bemanning registratiedesk
Margreet (hotels) coördinator voor de hotelboekingen en de councillors meeting
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