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Jaarplan 2016
2016 belooft een mooi Businessclub jaar te worden met een grote variëteit aan bedrijfsbezoeken, borrels en thema 
avonden. Een sneak preview alvorens wij binnenkort de definitieve planning bekend zullen maken:

• Op 9 januari a.s. het  Sparkling Nieuwjaarsfeest op Cartouche. De kaarten zijn inmiddels uitverkocht maar  
 de businessclub heeft ervoor gezorgd dat u als lid daar nog kosteloos toegang heeft maar meld u zich 
 wel snel aan want ook onze kaarten zijn gelimiteerd.

• De inmiddels gebruikelijke borrels na afloop van de thuiswedstrijden van H1 blijven ook in 2016 een
                   regelmatig punt van ontmoeting. Voor de eerste wedstrijd van H1 tegen HDM H1 op 6 maart is de   
 businessclub van HDM uitgenodigd.

 De te verwachten uitstapjes in 2016 zijn:
• Bezoek aan ESA, het European Space Agency waar we met name zullen worden bijgepraat door het        
 Technology Transfer Programme Office. 
• Een kijkje in de wereld van 3D printing of wellicht beter geformuleerd als ‘additive manufacturing’. 
 Een  ontwikkeling die een revolutie teweeg brengt in de economie zoals wij die kennen.  
• Een bezoek aan Heineken Zoeterwoude 
• Een kijkje bij de nieuwe Hanos in Delft. 

Ook kunt u een paar thema-avonden verwachten. 
• bedrijfsfinanciering. De bank is al lang niet meer de enige bron van financiering en 
 de ontwikkelingen gaan hard.  
• “Het nieuwe Leidschenhage” een andere visie op  het winkelcentrum, 
 wordt uit de doeken gedaan door een spreker van Rodamco. 
• Een vervolg op de “collegetour”, gestart door Eric-Jan Idding, speler van H1, 
 en voortgezet met ondersteuning van de businessclub. 

P.S. Bekijk nu foto’s van het evenement in het Ado stadion. 
http://www.businessclubcartouche.nl/evenementen/evenementen-2015

Last but not least
De Olympische spelen in Brazilië zijn in augustus en deels tijdens de vakanties. Niettemin willen wij dit niet ongemerkt 
voorbij laten gaan op de club. Met onze hockey sponsor RABO zijn we in overleg over een mooi programma in het kader 
van die spelen.


