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1.ACTIVITEITEN
*24 Jan 2013 – Nieuwjaarsreceptie met presentatie van Alex, Albir Playa Hotel
*28 Febr 2013 in Altea la Vieja, Golf Club Don Cayo, ALV
http://www.golfdoncayo.com/Contenido.aspx?seccion=UbicacionDelCampo.aspx
*28 Maart 2013 Netwerkbijeenkomst met een drankje, Locatie nog niet bekend
*25 April 2013 Albir Playa Hotel, spreker Jacqueline Zuidweg “zakenvrouw van het jaar 2012”
http://jacquelinezuidweg.nl/
*30 Mei 2013 Costa Blanca Zuid, Santa Pola, restaurant Portobello, spreker van Wouwe.
general manager Sodexo Nederland http://nl.sodexo.com/ de grootste cateraar van Europa
met 30.000 werknemers, en de cateraar van de Floriade van afgelopen jaar. Onderwerp: Hoe
een miljoenen project als de Floriade 2012, ,,heel goed,, en ,,goed fout kan gaan!
*27 Juni 2013, in Albir, Albir Playa Hotel, Spreker Rob van Nes
http://www.ondernemen.in/rob%20van%20nes
July en Augustus geen bijeenkomsten ivm Vakantie
*26 Sept 2013 Denia, lokatie nog niet bekend, spreker Cor Molenaar “Het einde van de
winkels” http://www.cormolenaar.nl/einde-van-winkels
* 19 oktober 2013 (datum onder voorbehoud) De Hollandsche Dag, La Nucia
*31 Okt 2013 After beurs borrel > Altea Playa
*28 Nov 2013 in Albir, Hotel Playa Albir, spreker Cor Stutterheim
http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/overheid/2264094/1277202/cor-stutterheimzwaait-af-maar-niet-voorgoed.html
*14 Dec 2013, Kerstdiner, plaats nog niet bekend

2. INLOOPAVONDEN
Donderdag 18 april 2013, Denia.
Donderdag 3 oktober 2013, Alicante.

Wederom is de doelstelling om potentiële leden op
een gratis, informele en dus laagdrempelige wijze
kennis te laten maken met onze Club. Het vorige
jaar heeft ons deze avonden nieuwe leden bezorgd
en de wens is dus om deze activiteit te handhaven.

3. DATUM BEURS- HOLLANDSCHE DAG
Zaterdag 19 oktober 2013. Is inmiddels
geconfirmeerd met Bart Gommans, wethouder van
La Nucia. Wordt dit jaar ook in het sportcomplex
van La Nucia gehouden. Waarschijnlijk zal er hierbij
intensiever samengewerkt worden met de
plaatselijke middenstandsvereniging van La Nucia
de AECNU.

4. DATUM NIEUWJAARSRECEPTIE: 24 januari 2013
Deze is inmiddels gehouden.
Nieuwjaarsreceptie januari 2014. Precieze datum
hiervan staat ter beoordeling van het nieuwe
bestuur.

5. GASTSPREKERS
Het voltallige bestuur dient hierbij actief mee te
denken. Tevens dient er een beroep gedaan te
worden op de leden en al onze externe contacten
en netwerken om kandidaatsprekers te vinden.
Gezien de stand van zaken in de kas, zoals eerder
aangehaald, kan de Club het zich dit jaar zeer zeker
permitteren gastsprekers een vergoeding aan te
bieden. Dit zou de mogelijkheden tot het vinden
van interessante gastsprekers zeker moeten
vergroten. In overleg met de Penningmeester zal
beoordeeld worden wat de hoogte van deze
vergoeding kan zijn.
Een optie kan ook zijn eventueel leden een
presentatie laten doen. Dit zal in het nieuwe
bestuur verder besproken moeten worden.

6. COÖRDINATOR
Deze functie dient vervuld te worden vanwege de
nodige hand-en spandiensten waar men als

werkend bestuurslid niet altijd of zeer moeilijk aan
toe komt.
Profielschets:
-computervaardig
-feeling met bedrijfsleven
-communicatief
schriftelijk

vaardig

zowel

mondeling

als

Taken:
mailings
leden,
ondersteuning
bestuursleden,
ondersteuning
activiteiten
commissie, voorbereiden bijeenkomsten

7. AANWAS LEDEN
Op het moment hebben wij ongeveer 40 leden, met
het laatste komen en gaan en 10 sponsors.
Doelstelling is om minimaal 10% te groeien als Club
en er minimaal 2 sponsors bij te hebben.
Voor de aanwas van de leden wordt mede gebruik
gemaakt van de inloopavonden en ook moet er
weer meer aan publiciteit van de Club in de media
gedaan worden. Eventueel betaalde publiciteit in
overleg met de Penningmeester.

Reductie van het lidmaatschapsbedrag :
Persoonlijk lidmaatschap
Bedrijfslidmaatschap

250 €
450 €

Op dit moment vervult de Voorzitter de taak van
werving van de sponsoren en dit gaat heel goed.
Waar en wanneer mogelijk dient de Voorzitter
bijgestaan te worden in de werving hiervan door de
andere bestuursleden.
8. INTRODUCÉES.
Teneinde de bijeenkomsten ook voor introducées
aantrekkelijker te maken zal er een gedifferentieerd
tarief voor deelname zijn. Het voorstel is om 15
Euro te berekenen voor de netwerkborrels en 25
Euro wanneer er een gastspreker en diner is.
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