samenwerken
is topsport!
uitnodiging ledendag 2021

Water Alliance | ENVAQUA
datum: woensdag 24 november 2021 van 11:30 tot 20:00 uur locatie: #OpPapendal

samenwerken is topsport!
Wij nodigen u van harte uit om onze gezamenlijke ledendag
op woensdag 24 november live bij te wonen. We hebben
voor deze dag een mooie en vooral ruim opgezette locatie
gevonden: Sportcentrum Papendal in Arnhem.
Corona heeft voor alle MKB-bedrijven in de
water- en milieutechnologie gevolgen gehad,
positieve en negatieve. We hebben onszelf
opnieuw uitgevonden en gaan op een hele andere
manier om met onze klanten en collega’s, onze
bedrijfsprocessen en de manieren waarop we
communiceren. Net zoals we zien in de sport,
zijn we teruggeworpen op de essentie. Online
communiceren heeft zijn voordelen, maar fysiek
samenkomen is onmisbaar en daar kijken we
reikhalzend naar uit.
Samenwerken is topsport en topsport gaat over
het maximale uit jezelf en uit je team halen. Water
Alliance en ENVAQUA onderzoeken hoe nauwere
samenwerking nog meer waarde kan opleveren voor
de leden van beide organisaties. Dat doen we deze
herfst door het organiseren van een gezamenlijke
ledendag en ALV op Papendal op woensdag 24
november. De locatie in deze topsportomgeving
biedt ons alle ruimte om gezellig en veilig samen
te komen. Op onze websites vindt u een uitgebreid
overzicht welke maatregelen wij en Sportcentrum
Papendal hebben getroffen om een veilig samenzijn te
garanderen.
Meer informatie en aanmelden kan via
wateralliance.nl/ledendag2021
(voor leden Water Alliance)
Meld u tijdig aan, want vol is vol!
We zien u graag op 24 november!
Hartelijke groet,
Hein Molenkamp
(directeur Water Alliance)
Ignaz Worm
(directeur ENVAQUA)

Programma
11:30 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 -13:00
13:00 – 14:00

14:00 – 14:30
14:30 – 15:30

15:30 – 15:45
15:45 – 17:15

17:15 – 18:15
18:15
20:00

Inloop en mogelijkheid banner op
te trekken in de netwerkruimte
Lunch en netwerken
Welkomstwoord door Ignaz Worm
en Hein Molenkamp
Ledenbijeenkomst Water Alliance
(alleen voor leden Water Alliance)
Vergaderingen ENVAQUA
Expertgroepen Legionella, Resource
Recovery en Koelwater
(alleen voor leden ENVAQUA)
Pauze
Gezamenlijke plenaire sessie:
Water Alliance en ENVAQUA met
gastspreker Edith Bosch, voormalig
Olympiër – coach – ondernemer
Pauze
ALV ENVAQUA
(alleen voor leden ENVAQUA)
Sessies Water Alliance
(alleen voor leden Water Alliance)
Rondleiding over
Sportcomplex Papendal
Drankje en hapje op de netwerkvloer.
Aansluitend Diner
Einde

In verband met een maximum aantal deelnemers, is
deze uitnodiging persoonlijk en niet overdraagbaar.
Kunt u zelf niet en wilt u iemand anders in uw plaats laten
komen, graag contact opnemen met Agnes Dirksen via:
a.dirksen@wateralliance.nl

