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Jaarprogramma 2020   
 
Datum Programma 
 
20 januari Nieuwjaarsreceptie met partner 
 
24 februari Bijeenkomst met spreker  

- Gerdi Verbeet, voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei 
   
16 maart Vervallen i.v.m. coronamaatregelen 
 
20 april Online bijeenkomst met sprekers 

- Menno de Bree, filosoof en vaste columnist bij het FD, en schrijver van het 
boek ‘Het eeuwig tekort’; en  

- Leen Zevenbergen, serieel ondernemer en auteur van o.a. Managementboek 
van het Jaar ‘En nu laat ik mijn baard staan’ en (recent) ‘Once Upon A 
Future’. 

 
18 mei  Online bijeenkomst met spreker 

- Marco Gianotten, oprichter en managing director van Giarte, een 
onderzoeksbureau voor de strategische aspecten van informatietechnologie. 
Hij is eveneens oprichter van Outsourcing Performance, een interactief 
kennisplatform voor leiders en beslissers. 

 
29 mei  Online lunchbijeenkomst met spreker 

‐ Gijs Weenink, directeur van de DebatAcademy, bekend trainer van politici en 
vele bedrijven. Hij is vooral bekend van de Lagerhuisdebatten en 
(mede)auteur van het actuele boek ‘Never Waste a Good Crisis’. 
 

11 en 12 juni  Tweedaagse online videoferentie met diverse sprekers: 
- Mathijs Bouman, econoom en journalist 
- George Parker, creative director & producer van verandering 
- Franc Weerwind, burgemeester gemeente Almere 
- Marco Smit, directeur Horizon Flevoland 
- Pieter Cloo, directeur Floriade 2022 

 Kunstenaar Kristof heeft een grafische visualisatie gemaakt van deze tweedaagse.  
 
17 augustus  Zomerbijeenkomst met partner 
       
21 september Bijeenkomst met spreker Tim Slager, directeur en mede-eigenaar van Molecaten  
 Campings en Vakantieparken. 
 
19 oktober  Online bijeenkomst met spreker Ben Woldring, CEO & Founder Bencom Group, 

internetondernemer 
 
16 november Vervallen i.v.m. coronamaatregelen  
 
 
In de maanden juli en december vinden geen bijeenkomsten plaats. 
De bijeenkomsten vinden plaats in Châteauhotel en –restaurant De Havixhorst, tenzij anders 
aangegeven is. De ontvangst is tussen 17.00 en 18.00 uur. 


