
UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST, tevens 
Extra Algemene Ledenvergadering 
SOESTER ZAKENKRING VRIJDAG 11 JANUARI 2019  
 
Soest, 12 december 2018 
 
Beste leden van de Soester Zakenkring en genodigden, 
 
In deze donkere dagen aan het einde van het jaar is de boom 
van zijn bladeren ontdaan. Hij heeft een jasje uitgedaan om de 
storm te doorstaan. Takken zonder ballast zijn wendbaarder 
om met de wind mee te zwiepen tijdens een pittige 
najaarsstorm. De dikke stam, stevig in de aarde verankerd, 
zorgt voor een goede basis. Zodra het voorjaar lonkt, komen 
de bladeren en omarmt de boom het zonlicht van het nieuwe 
jaar. 
 
De boom is een prachtig voorbeeld hoe een mens of een 
onderneming mee kan veren met veranderende 
omstandigheden. De najaarsstormen kunnen wij niet 
beïnvloeden. Het enige waar wij invloed op hebben is de stand 
van de zeilen. 
 
Het jaar goed uitluiden en reikhalzend uitkijken naar 2019. Het 
bestuur van de Soester Zakenkring gaat dat zeker doen en is 
ook een voornemen dat wij onze leden gunnen. 
 
Nooit meer te druk 
Wij hebben in 2019 van alles. Wat wij vooral hebben is een gebrek aan tijd. We zijn druk, ons 
leven wordt geregeld door onze agenda’s. Kan dat niet anders? Het thema voor de bijeenkomst 
wordt dan ook: ‘Nooit meer te druk’. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst gaat uw nieuwe 
voorzitter Judith de Pagter uitgebreid op dit thema in. U zult verrast worden! 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst is op vrijdag 11 januari. Komt u ook? Samen met collega-deelnemers, 
genodigden en lokale overheid starten we het nieuwe Zakenkringjaar. Het wordt gezellig, 
informeel, onderhoudend en ook smakelijk. Het bestuur schudt u en uw partner of een collega-
ondernemer die nog geen lid is van de Soester Zakenkring, graag de hand.  
 
Voorafgaand aan de Nieuwjaarsbijeenkomst is een Extra Algemene Ledenvergadering. 
 
Zoals in de Algemene Ledenvergadering van 15 november jl. door de vergadering is 
besloten, zal, in het kader van de aanpassingen in de statuten en de verkiezing van de 
nieuwe voorzitter, van 17.00-17.30 uur, voorafgaand aan de Nieuwjaarsbijeenkomst van de 
Soester Zakenkring op vrijdag 11 januari 2019, een Extra Algemene Vergadering 
plaatsvinden. 
 
De in grijs gearceerde aanpassingen in de statuten zijn hier te downloaden en liggen tot uiterlijk 
de dag na afloop van de dag waarop deze Extra Algemene Ledenvergadering wordt gehouden 
ter inzage bij Bres Advocaten, Burg. Grothestraat 74 te Soest.  
 
Relevante gegevens Nieuwjaarsbijeenkomst:  
 
Datum: Vrijdag 11 januari 2019, van 17.30-24.00 uur 
Locatie: Restaurant De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188 te Soest 
 
Klik op onderstaande knop om u aan te melden voor de Nieuwjaarsbijeenkomst:  
 

https://caren.buildix.nl/communication/redirect.php?url=iy2lrZmpqlArqVJ1kXICNUzuBGN4Erdm
https://caren.buildix.nl/communication/redirect.php?url=cB2rRyNaHvPCdFxV09VohcdLIq0PCPtM
https://caren.buildix.nl/communication/redirect.php?url=BwDzMuFGnuJW6b7qO3aBwQqitkAmjeYZ


 
 
Programma:  
 
17.00-17.30: Extra Algemene Ledenvergadering 
 
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 geeft een terugblik op het voorbije jaar en de 
verwachtingen voor 2019 en de voorzitter van de Soester Zakenkring Judith de Pagter gaat in 
op hoe u nooit meer te druk zult zijn en wat u kunt verwachten voor de Soester Zakenkring 2019. 
 
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 culturele hoogstandjes 
die doen denken aan vakanties. 
 
Wat u niet wil missen? 
Op de bovenverdieping kan iedereen zijn of haar creativiteit inzetten. 
 
(!) Aanmelden en afspraken zoals die sinds dit jaar 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 € 195,- i.p.v. € 350,- 
(looptijd van 31-3-2019 t/m 31 augustus 
2020) én kunt u met 2 personen kosteloos 
deelnemen aan de Nieuwjaarsbijeenkomst.  

 
 
Aanmelden mogelijk tot woensdag 9 januari 2019. 
 
Klik op onderstaande knop om u aan te melden voor de Nieuwjaarsbijeenkomst:  
 

 
 
Geniet van de komende Kerstdagen en Oud & Nieuw. 
Wij kijken uit naar uw komst op 11 januari. 
 
Namens het bestuur van de Soester Zakenkring tekenen wij. 
Met vriendelijke groet, 
Judith de Pagter, voorzitter en 
Paul Martens, secretaris 

 

https://caren.buildix.nl/communication/redirect.php?url=nvitBXW4vR5brNb5YbtruUFvhnuV1IAM
https://caren.buildix.nl/communication/redirect.php?url=jMv8eVXV6G1GeR3P8rz4xJpnIbWpDQ8z

