Iedereen verdient
een groene toekomst!
Tijdens Outdoor Gelderland, donderdag 30 juni 2016

Locatie: Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem

Duurzaam ondernemen wordt, ook in het Nederlandse bedrijfsleven, steeds
belangrijker. De grote uitdaging is om duurzaam ondernemen ook volop in
de hippische sector in te zetten. Tijdens Outdoor Gelderland wordt er een
symposium georganiseerd waarbij we de bezoekers mee willen nemen in de
wereld van duurzaam ondernemen en biobased producten.
Waar liggen kansen voor de hippische sector?
Outdoor Gelderland is een internationaal hippisch
topsportevenement waar de beste internationale ruiters aan
deelnemen. De doelstelling van dit symposium
tijdens dit topsportevenement is om duurzaam
ondernemen te vertalen naar de praktijk voor
hippische en agrarische ondernemers.Wat komt
er allemaal bij kijken, welke kansen zijn er voor de
ondernemer en hoe kan duurzaam ondernemen
gerealiseerd worden en met welke biobased producten is
dit mogelijk?

Programma donderdag 30 juni:

Er is een mooi programma opgezet met inspirerende
sprekers. Ruud Koornstra heeft aangetoond dat de
oplossing voor vele mondiale bedreigingen voor het
oprapen liggen en dat er met duurzaam ondernemen
geld te verdienen valt. Marie Louise Perier is ondernemer
op de biologisch-dynamische boerderij Zonnehoeve.
Daar is de bedrijfsvoering erop gericht om de
landbouwkundige kringloop zo gesloten mogelijk te
maken, want dan kan de bodem rijker en vruchtbaarder
worden en is een duurzame voedselproductie mogelijk.
Het gehele programma wordt door Jan Douwe
Kroeske begeleid als dagvoorzitter. Na afloop van
het inhoudelijke gedeelte van het symposium kunt u
onder het genot van een hapje en een drankje als
VIP genieten van topsport en netwerken met onderwijs,
hippische ondernemers en bedrijfsleven.
Aanmelden kan via bijgevoegd inschrijfformulier.
De kosten bedragen € 50,- per persoon.

15:00 uur

Ontvangst

15:30 uur

Welkom door Jan Douwe Kroeske, dagvoorzitter

15:40 uur

Ruud Koornstra, succesvol ondernemer en
schrijver.

16:10 uur

2 Pitches, laat u inspireren door twee jonge
startende innovatieve ondernemers.

16:20 uur

Bosselaar & Strengers Advocaten, een
advocatenkantoor dat zich onder meer richt op
partijen in de sport, vastgoed en bouw alsmede
de agrarische sector, met een presentatie over
relevante juridische aspecten bij het duurzaam
ondernemen

16:50 uur

Marie Louise Perier, ondernemer van
Zonnehoeve

17:20 uur

Met duurzaam vervoer naar Outdoor
Gelderland

17:30 uur

Bezoek Outdoor Gelderland met o.a. het
Living Lab, laat u verrassen door de laatste
innovatieve ontwikkelingen.

18:00 uur

Netwerkbijeenkomst aan de hoofdpiste van
Outdoor Gelderland en als VIP genieten van
topsport.

19:00 uur

Einde programma

Jan Douwe Kroeske

Ruud Koornstra

Marie Louise Perier

“Paard en ruiter vormen een bijzondere
combinatie. Binnen ons duurzame platform
SummerLabb laten we nieuwe duurzame
ontwikkelingen voor mens, dier en omgeving
zien aan de bezoekers.”

“Red de toekomst door een kleine
stap te zetten”

“Zonnehoeve wil midden in de
samenleving staan en bijdragen aan
een duurzame samenleving”
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INSCHRIJFFORMULIER
Iedereen verdient een groene toekomst!
Ondergetekende wenst graag deel te nemen:

Bedrijsfnaam:
Naam: 		
Adres:
Postcode: 				Plaats:
E-mail*:
Mobiel tel.nr.:
Aantal personen:
* Op dit e-mail adres ontvangt u uw bevestiging van deelname en de factuur.
** De kosten voor deelname bedragen € 50,00 per persoon (incl. BTW) en dienen voorafgaand te zijn voldaan.
Indien u gebruik maakt van deze uitnodiging verzoeken wij u vriendelijk dit formulier voor 22 juni 2016 per post,
fax of e-mail retour te sturen naar:
Iedereen verdient een groene toekomst!
t.a.v. Kyra van Well
Postbus 292
3770 AG Barneveld
t 0342-440100
f 0342-443684
e kyra@eqi.nl
Datum:			
Handtekening:

