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UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
SOESTER ZAKENKRING VRIJDAG 12 JANUARI 2018  
 
Soest, december 2017 
 
Beste leden van de Soester Zakenkring en genodigden, 
 
Vaak is een nieuw jaar de start om met iets nieuws te beginnen. Januari ziet eruit als een 
onbeschreven blad, maar de kleur van de inkt waarmee het beschreven wordt, is voor een belangrijk 
deel bepaald door wie we zijn, wat we zeggen en doen. Alleen kunnen we dat niet, samen wel.  
 
Het bestuur van de Soester Zakenkring gaat ervan uit dat allen die het beste voorhebben met anderen 
ook in 2018 de beste troeven in handen hebben en dat dit zal leiden tot het gewenste resultaat. 
Daarom luidt het thema van de Nieuwjaarsbijeenkomst ‘Ons kent Ons’. 

 
Samen met collega-deelnemers en overheid starten we op vrijdag 12 januari het nieuwe jaar met de 
altijd gezellige, informele, onderhoudende en smakelijke Nieuwjaarsbijeenkomst, waar het bestuur u 
en uw partner graag de hand zal schudden. 
 
Relevant gegevens:  
 
Datum: Vrijdag 12 januari 2018, van 17.30-24.00 uur. 
Locatie: Restaurant De Soester Duinen, 
Soesterbergsestraat 188 te Soest  
 
Klik op onderstaande knop om u aan te melden:  

 
 
Programma:  
 
17.30-18.50: Ontvangst en borreltijd met een diversiteit aan heerlijkheden zoals u die van Restaurant 
de Soester Duinen gewend bent. 
 
19.00-19.45: Soesterzaal: Burgemeester Rob Metz en Kees Wantenaar, voorzitter van de Soester 
Zakenkring zullen door presentator Jean Heijl worden geïnterviewd over allerhande kwesties in en 
over Soest en daarbuiten.  
Tevens zal de vernieuwde website van zakelijksoest.nl worden gepresenteerd en komt er een 
toelichting over het (voor Nederland unieke) bedrijvenregister Soest.  
 
19.45-24.00: Voor alle ruimtes in Restaurant De Soester Duinen geldt: met een drankje in de hand 
wordt u op diverse plekken door de keukenbrigade onthaald op vele culinaire internationale 
hoogstandjes. Komt dat zien en beleven! 
 
Wat u vast ook niet wil missen? 
* Prijzen winnen door mee te doen met activiteiten zoals darten, jenga of blaaspijp?? Jazeker! 
* Poptroubadour Arnaud Kas zal met zijn gitaar en stem vrolijke noten ten gehore brengen.  
 
 
 
 

http://www.zakelijksoest.nl/ledenlijst/402/restaurant-de-soester-duinen.html
http://www.zakelijksoest.nl/ledenlijst/402/restaurant-de-soester-duinen.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jenga
http://www.poptroubadour.nl/
http://www.zakelijksoest.nl/aanmelden?event=101&id=94&code=ac3188bc40776df3fe1d12f81f2c06a290bd26ab
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(!) Aanmelden en afspraken zoals die sinds 2014 gelden: 
   

Lid en genodigde 
van de Soester Zakenkring 
 
Als lid en genodigde kunt u met 
twee personen kosteloos 
deelnemen. Wilt u met meer 
personen aanwezig zijn, dan 
zijn die van harte welkom. 
Ingevolge de afspraken die 
gemaakt zijn tijdens de 
Algemene Ledenvergadering 
2014, betalen meer dan 2 
personen per bedrijf 
€ 25,- p.p. bij binnenkomst.  

    

Niet-lid 
van de Soester Zakenkring, maar wel lid worden 
 
Bent u nog geen lid van de Soester Zakenkring maar wilt u dat 
wel worden? Dan geldt de volgende ‘introductie contributie’: u 
wordt lid en betaalt een introductie lidmaatschap van € 250,- 
i.p.v. € 350,- én kunt u met 2 personen kosteloos deelnemen 
aan de Nieuwjaarsbijeenkomst.  

 
 
Aanmelden mogelijk tot woensdag 10 januari 2018. 
 
Klik op onderstaande knop om u aan te melden:  

 
 
Wij kijken uit naar uw komst. 
Namens het bestuur van de Soester Zakenkring tekenen wij. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kees Wantenaar, voorzitter en  
Paul Martens, secretaris 

http://www.zakelijksoest.nl/aanmelden?event=101&id=94&code=ac3188bc40776df3fe1d12f81f2c06a290bd26ab

