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Uitnodiging herfstborrel 2012

Wat

VIIP bestaat dit jaar 10 jaar! Daarom geen zomerborrel, maar een herfstborrel met een 

beschouwend tintje. Voorafgaand aan de borrel willen we namelijk graag met VIIP-leden 

van gedachten wisselen over de toekomst van VIIP. Wat is de identiteit van VIIP?  

Wat is onze stip op de horizon? Welke activiteiten moeten we ontwikkelen om onze 

doelen te bereiken? Hoe kunnen we professionaliseren? Voor wie moet het lidmaatschap 

open staan? Willen we meer leden erbij? Hoe gaan we om met sponsoring? Dit en 

meer vragen komen onvermijdelijk aan de orde tijdens de discussieworkshops die we 

voorafgaand aan de borrel organiseren. 

Aan de hand van de input van de leden, zal het bestuur een concept-beleidsstuk maken. 

Dit concept zal per e-mail aan alle leden worden voorgelegd voor commentaar.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op het VIIP Jaarcongres zal het beleidsstuk 

worden voorgelegd aan de VIIP-leden ter akkoord. 

Wie

Leden van VIIP.

Wanneer

Donderdag 11 oktober 2012

(Meld je aan vóór 20 september 2012)

Sponsor

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

Waar

Baker & McKenzie Amsterdam N.V. (zie bijlage voor routebeschrijving)

Claude Debussylaan 54 

1082 MD Amsterdam 

T  020-5517555

Baker & McKenzie ligt op 5 minuten loopafstand van het NS station Amsterdam-Zuid WTC. 

Parkeren kan in Q-Park Mahler, Claude Debussylaan 43 (op eigen kosten). 

Tijd

16.00 – 16.30 uur :  Ontvangst Baker & McKenzie 

16:30 – 17.30 uur : Workshops Baker & McKenzie

17.30 – 19:30 uur :  Borrel in Café Oliver’s (locatie naast Baker & McKenzie)

19:30 : Mogelijkheid om op eigen kosten te eten in Oliver’s

Aanmelden

In verband met de organisatie van dit evenement, is het belangrijk dat we goed inzicht 

hebben in de hoeveelheid personen die komen. Meld je daarom vooral aan, en zeg uiterlijk 

1 dag van tevoren af als je onverhoopt toch niet kunt komen.

Aanmelden kan tot 20 september 2012 via: secretariaat@viip.nl

Voor reserveringen voor eten in Oliver’s kan je contact opnemen met Oliver’s op  

020 - 6461626.

We hopen op je komst!

Het bestuur van VIIP,

Francis van Bergenhenegouwen, Marijke Colly, Nadia Pattavina, Irene Vermeeren,  

Conny Wegerif. 

P.S.  Zet de volgende datum ook alvast in de agenda: het VIIP Jaarcongres 2013 is  

op dinsdag 16 april bij PWC in Amsterdam.

Datum  Donderdag 11 oktober 2012  |  Tijd  16.00 - 19.30 uur   | Locatie  Baker & McKenzie, Claude Debussylaan 54, Amsterdam   |   

Sponsor  Baker & McKenzie


