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Lieve Agora vriendinnen,
Alweer de derde nieuwsbrief om met jullie alles te delen waar we mee bezig
zijn in onze Agora club. En dat is ondanks de vakantiestand toch best wel
wat! Veel leesplezier!

Wat was het spannend de laatste dagen voor de registratie deadline van ons
AGM in Den Haag! Om allerlei redenen kwamen de aanmeldingen nog niet
echt op gang. Na heel veel extra social media aandacht, een brief van onze
internationale president Chris Helsen en heel veel mail en telefoon om alle
vragen te beantwoorden bleek op woensdagavond 25 augustus dat het
vereiste aantal deelnemers dat nodig is om het event kostendekkend te
kunnen organiseren behaald was!! Wat een blij nieuws. Voor ons AGM
comité een geweldige opsteker. Zoveel voorbereidend werk dat is verzet,
steeds weer nieuwe scenario’s uitgewerkt, onzekerheid over wat wél en niet
kan en mag…heel fijn dat het nu duidelijk is! We verwachten dan ook dat we
de 250 deelnemers gaan halen (en misschien zelfs meer!). Ook onze
sidebyside partners hebben zich aangemeld. Wat zal het fijn zijn om elkaar
allemaal weer te kunnen zien.
We gaan er met elkaar een TOP feest van maken.

De registratie is tot 20 september verlengd. Dus mocht je je nog willen
aanmelden…WELKOM!

SPONSORING

Sponsoring is altijd welkom! Hieronder een paar specifieke oproepen.
Heb je een factuur nodig mail dan naar treasureraci2020@gmail.com.
PRIJZEN VOOR DE TOMBOLA

Elke club wordt gevraagd om een Hollands Cadeaupakket te
sponsoren. Deze zijn bestemd als prijs bij de tombola tijdens het gala
(de opbrengst van de tombola gaat naar het travelfund van ACI)
Kosten zijn 50 euro per pakket.
Er zijn al een paar clubs die zich hebben aangemeld. Dank daarvoor.
De sponsorbijdrage voor deze pakketten kan gestort worden op de
rekening van Agora Nederland NL25 RABO 0335 231799
GOODIEBAG

Is er iemand die de goodiebag wil sponsoren (300) met
conferentieopdruk en eigen logo. Ook zoeken we nog sponsors voor
de inhoud. Dus weet je een goede sponsor die een leuk item wil
doneren in ruil voor het logo op de programma flyer? Het gaat om
300 items.
BANIEREN/BEACHFLAGS

Is er iemand die een aantal banieren/beachflags voor de conferentie
zou willen sponsoren? Deze willen we neerzetten bij de ingang van de
locaties. Naast het logo van de conferentie kan je eigen logo er dan
natuurlijk ook op!
DONATIES

Donaties mogen ook. Zie hierboven de rekening waarop deze gestort
kunnen worden.

FOTOGRAFEN

Zijn er onder jullie goede fotografen die bereid zijn foto’s te maken
tijdens de diverse programmaonderdelen? Als we een aantal mensen
hebben, kun je als fotograaf ook genieten van het programma.
We hebben ook hier al 2 reacties op gehad. Grote dank daarvoor.
Meld je bij: Corry Zimmer ctgm.zimmer@gmail.com
HULP BIJ DE DIVERSE PROGRAMMAONDERDELEN

De draaiboeken worden in de komende tijd opgesteld. Een aantal van
jullie is al benaderd met de vraag om te helpen bij onderdelen.
Binnenkort is het duidelijk of en hoeveel mensen we nog nodig hebben.
We zullen jullie daarvoor benaderen. Fijn dat zoveel leden hebben
aangegeven te willen helpen.
REGISTREER (tot en met 20 september mogelijk)

via www.aci2021.nl.

AGORA CLUB WORLD
Dit jaar heeft het bestuur zich ten doel gesteld om ACNL aan te melden bij
Agora Club World. Een platform waar leden van alle Agora clubs in
Nederland, maar ook internationaal, zich kunnen verenigen en informatie
kunnen delen. Ook Ladies Circle, Round Table en 41 Club zijn aangesloten.

Op 23 augustus had Inge een eerste meeting met Linda Rodriguez van Agora
Club Deutschland. Zij heeft het systeem in Duitsland uitgerold en heeft ons
alle hulp toegezegd. Ook Marieke van Gent (Ladies’ Circle Twente en oud
LCI HB lid) heeft haar hulp aangeboden.
Er is inmiddels contact gelegd met het Belgische bedrijf Peepl dat de hosting
verzorgd. En ook vanuit het Belgische is hulp aangeboden in de persoon van
Yvonne Houben. Zij is interim HB ACI treasurer.
Met al deze ondersteuning zou het ons toch moeten lukken om ACW ook in
Nederland te implementeren.
Vanuit het ACNL HB zullen Carmen en Inge dit coördineren. We zoeken nog
twee extra commissieleden die hierbij willen assisteren. Lijkt dit je wat stuur
dan een berichtje naar President@agoraclubnederland.nl
De komende maanden houden we jullie verder op de hoogte. Doel is om
tijdens het besturenoverleg (13 november) een proefperiode voor alle leden
te laten starten.

NIEUWE FOTO’S

In juni is het bestuur op de gevoelige plaat vastgelegd door de buurman van
onze Marian. Casper Korver Fotografie & Design heeft een mooie serie
bestuursfoto’s gemaakt die we met trots gaan gebruiken op de (social) media
kanalen en de website. Veel dank voor je medewerking Casper!

NIEUWS UIT DE CLUBS
Op 12 september organiseert AC 9 Twente Happen en Stappen. Ze
ondersteunen hiermee een initiatief van Twente tegen Kanker die een
ontmoetingstuin willen creëren in het ZGT Hengelo.

Op 26 september organiseert AC 8 Voorne Putten een gezellige
autopuzzeltocht waarvan de opbrengst naar het project voor SeedZZorg
gaat!

Hele gezellige dagen toegewenst met een mooie opbrengst voor deze
prachtige doelen!

25 JAAR ACNL
Reserveer 21 mei 2022 in je agenda.
Natuurlijk voor een hele speciale 25e ALV maar ook voor het
‘Cheers to 25 years’ diner en het Silver Sensation ACNL feest!
Agoraclub Twente zal de organisatie op zich nemen voor deze speciale dag.
Er is al een optie genomen op een hele mooie, gloednieuwe maar toch
historische, locatie. (met overnachtingsmogelijkheden
)
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Voor info kun je altijd terecht bij de
leden van het HB en op de website
www.agoraclubnederland.nl

Data voor in de agenda
30 sept-3 okt 2021

ACI AGM Den Haag

30 okt 2021

Charter AC 11 Graafschap Gelre

Oktober ntb

Agora Academy Borstkanker Awareness

13 nov 2021

Besturenoverleg

14 nov 2021

ACI dag

30 jan 2022

Nieuwjaarsbijeenkomst

21 mei 2022

25e ALV in Twente en Lustrumfeest Silver Sensation

