Beste Allen,
Rotterdam! Afterworknet - bijeenkomst op 5 maart 2019!
Afterworknet is actief voor u aan de slag. U kunt kiezen uit verschillende
locaties en data. Steeds treft u bij uw deelname gelijkgestemden in de nieuw
uitdagende levensfase rond of na het beëindigen van de carrière. Third Act:
Doe mee en bouw mee op. Er wordt echt op u gewacht.
NB: vanwege de beveiliging in de locatie op 5 maart dient afterworknet 2
dagen voor het event de deelnemerslijst in te dienen.
Meld u dus svp tijdig aan. (ID tonen Is verplicht voor de toegang)

Afterworknet bijeenkomst Rotterdam op dinsdagmiddag 5 maart 2019
Gastlocatie ABNAMRO-MeesPierson, Coolsingel 93, 3012 AE Rotterdam
Beste Deelnemers van afterworknet en Belangstellenden,
Met genoegen nodig ik u, namens afterworknet, uit voor de bijeenkomst van 5
maart 2019. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 5 maart vanaf
14.00 uur tot 18.00 uur.
Wij zijn dan te gast bij ABNAMRO-MeesPierson op Coolsingel 93 in Rotterdam. De
ingang is ‘om de hoek’. Reizend per OV stapt u uit bij halte stadhuis. Parkeren kan in
de Bijenkorf garage t.o. de ingang van het ABNAMRO-gebouw. U krijgt een uitrijkaart.
Deze keer zal Piet van Gils, landelijk voorzitter van afterworknet, de keynote
verzorgen. Behalve het bijzondere levens- en werkverhaal van Piet (begonnen in het
toenmalige Havenziekenhuis in Rotterdam), zal hij met ons de op 11 oktober 2018
gemaakte inventarisatie van talenten en potentiële bereidheid tot deskundige en
maatschappelijke inzet bespreken.

info@afterworknet.nl; www.afterworknet.nl

De loopbaan van Piet van Gils heeft zich
grotendeels afgespeeld in Centraal- en WestAfrika, waar hij als ontwikkelingswerker
werkzaam was. In zijn keynote zal hij ingaan
hoe dat zo gekomen is, hoe zich dat
ontwikkeld heeft en welke sporen dat heeft
nagelaten in zijn persoonlijke ontwikkeling.
Sinds zijn pensionering is hij actief binnen
afterworknet en probeert de organisatie mede
vorm te geven in verdere diepgang en
uitbreiding.
Heel hartelijk welkom dus op 5 maart 2019.
Programma:
14.00 uur
14.30 uur

Inloop en ontvangst.
•

16.30 uur

welkom aan allen en korte wederzijdse
kennismaking.
• Keynote van Piet van Gils: ontwikkelingswerk
en levenswerk.
• afterworknet, presentatie van de
inventarisatie van 11 oktober 2018 in
Rotterdam en discussie:
Wat, waarom, wie, hoe en wanneer.
Informeel netwerken bij Drinks & Bytes.

18.00 uur

Afsluiting en afscheid.

Aanmelding uiterlijk 1 maart; u krijgt dan tijdig een bevestiging per e-mail.
Introducé(e)s/nieuwkomers kunnen zich aanmelden via de volgende link:
contactformulier
Leden kunnen zich aanmelden via de volgende link:
inschrijfformulier
Deelname introducé(e)s/nieuwkomers:
Om deelname aan een bijeenkomst van afterworknet aantrekkelijk te maken voor
introducé(e)s en nieuwkomers hanteren wij een reductie-tarief van € 15,= excl 21%
BTW. Dit betekent dat zij voor het bijwonen van de eerste sessie eenmalig vrijgesteld
worden van het betalen van het volle tarief (€40,- excl. 21% btw).
Van harte welkom op dinsdagmiddag 5 maart 2019.
Namens team ‘afterworknet’,
Piet van Gils, voorzitter kringen en Jet Creemers,initiatiefnemer
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