Uitnodiging
Bijeenkomst van afterworknet van 21 mei 2019
Beste Deelnemers van afterworknet en Belangstellenden,
Met veel genoegen nodig ik u namens het team afterworknet uit voor de eerstkomende
bijeenkomst van afterworknet dinsdagmiddag 21 mei in de ‘Art of Meeting’, Stationsweg
147 in Den Haag.
Wij zijn zeer vereerd dat Dr. Ir. Ronald E. Waterman MSc zich bereid heeft verklaard om bij
deze gelegenheid een keynote te verzorgen. De
achtergrond van Ronald Waterman is chemische
technologie, milieutechnologie, civiele techniek (TUD,MIT,
Illinois Institute of Technology), watersysteembeheer,
kust- & deltaontwikkeling, verkeer & vervoer. Hij vervult
en vervulde verscheidene posities aan universitaire
instellingen, kennisinstituten en in het bedrijfsleven.
Waterman’s leven staat in het teken van antwoorden
vinden op de vraag hoe – onder het creëren van
meerwaarde – vele bestaande problemen in grootstedelijke concentraties op het gebied van ruimte,
economie en milieu in onderlinge samenhang tot een
gewogen oplossing kunnen worden gebracht.
Meer over Ronald Waterman: “met verkeer op weg naar een duurzame leefomgeving” is te
vinden op zijn website: www.ronaldwaterman.nl
In zijn keynote: “Bouwen met de natuur”, zal hij ingaan op het gebied van RUIMTE en wat
volgens hem de oplossingen zijn.

U bent van harte welkom op dinsdagmiddag 21 mei vanaf 14.00 uur.
Programma:
14.00 uur
14.30 uur

Inloop
•
•
•
•

Welkom door de voorzitter
Keynote door Ronald Waterman
Afterworknet: opvolging van Maritsa de Meza en dank aan
haar
BEST: verzoeken tot invulling van bestuursfuncties

16.00 uur

Netwerken met een hapje en een drankje

18.00 uur

Afsluiting en afscheid

Aanmelding uiterlijk 17 mei 2019, 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 21 mei.
Namens team ‘afterworknet’,
Piet van Gils
info@afterworknet.nl ; www.afterworknet.nl

