SPREKER

UITNODIGING

ONDERNEMERS!
LAAT JE MENING HOREN!
De afgelopen tijd hebben wij - het Economisch Platform,
ondernemers en de gemeente- je geconfronteerd met
spraakmakende slogans en opvallende cartoons. Maar nu is
het tijd voor duidelijkheid en actie!
Wij hebben samen de handen ineengeslagen omdat wij
bezorgd zijn over de economische toekomst van
Edam-Volendam. De Startbijeenkomst op 27 februari wordt
het begin van een revolutie. Want wij gaan gezamenlijk
actie ondernemen om een gezonde economische toekomst
voor jou én je kinderen te bouwen! Jouw mening is
belangrijk, want deze wordt meegenomen in de
Economische Visie. Belangrijke keuzes, zowel op lokaal
niveau als op regionaal niveau, zullen worden gemaakt op
basis van jouw input. Meld je daarom nu aan!
Dit inspirerende evenement wil je niet missen! Ondernemer
én topscheidsrechter Björn Kuipers, Staatssecretaris Mona
Keijzer, burgemeester Lieke Sievers en collega-ondernemers nemen je op een originele manier mee in de
zoektocht naar onze economische toekomst.
Datum:

27 februari 2019

Locatie:
SG De Triade,
		Nijverheidstraat 2,
		
1135 GE Edam

BJÖRN
KUIPERS

27-02
2019

PROGRAMMA
18.30 uur
		

Start (30 min) met koffie
en petit glace

19.00 uur

Start met alarmerende video

19:05 uur
		

Korte toelichting op het doel
van de Startbijeenkomst

19.15 uur
Björn Kuipers, succesvol
		ondernemer en
		topscheidsrechter
20:15 uur

Korte pauze (15 min)

20.30 uur
Mona Keijzer,
		staatssecretaris EZK
20:50 uur
‘De Slimste Mens’ –
		Edam-Volendam weet
		het beter!
21:35 uur

Afsluiting en Borrel

Meld je nu aan!
Let op: er is beperkte beschikbaarheid
dus wees op tijd met aanmelden!
Graag aanmelden vóór 20 februari via
ondernemen@edam-volendam.nl

Topscheidsrechter
en ondernemer
Björn Kuipers is de beste scheidsrechter van Nederland en geniet wereldwijde
erkenning. Naast wedstrijden op diverse EK’s en WK’s floot hij zowel een Europa
League- als een Champions League finale. Toch is Björn Kuipers vooral
supermarktondernemer. In 2016 werd zijn Jumbo supermarkt tot de beste van
Nederland verkozen. Kuipers geeft theatershows waarin hij een unieke inkijk
geeft in zijn boeiende wereld als arbiter en ondernemer. Met zijn presentatie
blaast hij iedereen bijna letterlijk van de stoel!

SPECIALE GAST

MONA
KEIJZER

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Mona Keijzer is afkomstig uit onze gemeente waarin haar is geleerd: je werkt
voor je geld, je zorgt voor je naasten en je laat de wereld in knappe staat
achter voor je kinderen. Na haar benoeming tot Staatssecretaris sprak zij
meteen haar ambitie uit: ‘ik zet graag al mijn energie in om ondernemers te
ondersteunen en onze economie waar nodig te versterken. Ik heb daarbij extra
aandacht voor het midden- en kleinbedrijf: hét fundament van Nederland met werk
voor vier miljoen mensen.’

AMBASSADEURS:		

THEMA:

Volendam Business Center 		

Topsectoren van de toekomst

				Werkgelegenheid en Onderwijs
					Innovatie en duurzaamheid
				Herbestemming en uitbreiding
		 			Bereikbaarheid

CATERING:

