
Het maatschappelijk diner is een sprankelende ontmoeting van bedrijven met 
maatschappelijke organisaties. Onder het genot van een heerlijk diner kunt u 
kennis met elkaar maken en praten over wat u voor elkaar kunt betekenen. Geld 
is taboe. Het gaat om kennis, helpende handen, toegang tot netwerken, ervaring, 
materiaal en faciliteiten. Het is te vergelijken met een Beursvloer. Ook nu is het 
doel matches maken.

Heeft u een vraag en kunnen anderen u hiermee helpen? Of wilt u graag uw 
betrokkenheid bij de Biltse samenleving tonen? U kunt tijdens het diner rustig  
uw vraag en uw aanbod bespreken. 

Voor wie :  Founders en partners van Samen voor de Bilt. 
Indien er nog plaatsen over zijn ook andere Biltse bedrijven  
en maatschappelijke organisaties. Er zijn in totaal 40 plaatsen.

Doel : Elkaar wederzijds een dienst bewijzen, de zogenaamde matches.
Datum & tijd : 17 november 2016, 16:30 - 21:00 uur.
Plaats : Van der Valk De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt.
Kosten :  Geen voor de bedrijven en maatschappelijke organisaties die  

partner zijn van Samen voor De Bilt. Voor anderen € 25,- excl. BTW.
Informatie :  Judith Boezewinkel, 06-11564957. 

Zie ook het filmpje van onze collega’s uit Eindhoven:  
https://www.youtube.com/watch?v=g0J6xVAPXWk

Samen voor De Bilt organiseert ontmoetingen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Zo stimuleren wij betrokken ondernemen in de gemeente De Bilt en versterken wij de lokale
samenleving. Wij doen dit in samenwerking met Mens De Bilt. Informatie: www.samenvoordebilt.nl

Via bijgaand formulier kunt u zich aanmelden,  
per organisatie één persoon.
In verband met het beperkt aantal plekken is het 
verstandig om uw organisatie zo snel mogelijk op 
te geven. 

Met hartelijke groeten,

Samen voor De Bilt
Joanne Penning en Judith Boezewinkel

Aanmelden uiterlijk 
10 oktober
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Wij nodigen u van harte uit voor  

het eerste Biltse Maatschappelijk 

Diner op donderdag 17 november 

van 16:30 - 21:00 uur bij  

Van der Valk De Biltsche Hoek

https://www.youtube.com/watch?v=g0J6xVAPXWk

