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UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST  
SOESTER ZAKENKRING VRIJDAG 9 JANUARI 2015 
 
Soest, 19 december 2014 
 
Beste leden van de Soester Zakenkring, aangesloten Soester 
ondernemerskringen en genodigden, 
 
Een nieuw jaar is aanstaande. Ziet u licht in de duisternis? Het bestuur 
van de Soester Zakenkring wel! Voor het eerst organiseren wij in 
samenwerking met de besturen van de aangesloten ondernemerskringen 
een 'Zakelijk Soest Nieuwjaarsbijeenkomst' voor alle aangesloten leden. 
 
Net als andere jaren heten wij u en uw partner van harte welkom voor de 
gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst 2015 op vrijdag 9 januari. 
 
Heel ondernemend Soest kan ervaren wat samenwerken binnen de 
Soester Zakenkring betekent voor een levendig en succesvol 
ondernemersklimaat in onze fraaie gemeente. 
 
Relevant gegevens:  
 
Datum: Vrijdag 9 januari 2015, van 17.00-24.00 uur.  
Locatie: Restaurant De Soester Duinen,  
Soesterbergsestraat 188 te Soest  
 
Klik op onderstaande knop om u aan te melden:  

 
 
Programma:  
 
17.00-18.50: Ontvangst en borreltijd met een diversiteit aan een 
lekkernijen.  
 
19.00-19.30: Soesterzaal: Nieuwjaarstoespraken door burgemeester Rob 
Metz en voorzitter van de Soester Zakenkring Kees Wantenaar, alsmede 
nieuwjaarswensen door de voorzitters van de diverse Soester 
ondernemerskringen. 
 
19.30-24.00: Voor alle ruimtes zowel binnen als buiten geldt: met een 
drankje in de hand wordt u op diverse plekken getrakteerd op vele 
culinaire, unieke warme en koude winterse dinerbuffetten die hun weerga 
niet kennen; voor elk wat wils!  
 
De 'Zakelijk Soest Nieuwjaarsbijeenkomst' zal u verrassen, een 
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UITVOERENDE  
ORGANISATIE 
 
BMO Soest 
Postbus 3071 
3760 DB Soest 
 
Henk van Asch 
Mobiel: 06-53402100  
henk@bmosoest.nl  
 
Paul Martens 
Mobiel: 06-51316381  
paul@bmosoest.nl  
 
KOPIJ VOOR DE 
VOLGENDE 
NIEUWSBRIEF? 
 
Stuur deze dan op naar 
paul@bmosoest.nl. We 
zullen tot plaatsing 
overgaan aan de hand van 
de beschikbare ruimte. 
Foto’s graag in de hoogste 
resolutie aanleveren. 
 
Redactie: Paul Martens 
e.a.  
Techniek: RETO  
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evenement dat u niet wilt missen! 
 
Wat u vast ook niet wil missen? 
Speciaal voor de liefhebbers worden gedurende de avond verschillende 
workshops gehouden, waarin zowel dames als heren lekker kunnen 
ontspannen of hun creativiteit inzetten.  
 
Parkeren 
Vanwege de verwachten drukte waardoor het parkeerterrein bij de 
Soester Duinen snel vol zal zijn, is er extra parkeergelegenheid geregeld 
bij Cabrio, (Soesterbergsestraat 140, Soest). Er zullen de hele avond 
pendelbusjes van Cabrio naar de Soester Duinen (vise versa) rijden.  
 
(!) Aanmelden en afspraken zoals die sinds 2014 gelden: 

Lid  
van de Soester Zakenkring  
 
Voor elk lid kunnen 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 laatste Algemene 
Ledenvergadering, dient bij 
meer dan 2 personen per bedrijf 
€ 25,- p.p. te worden voldaan.  

    

Niet-lid  
van de Soester Zakenkring  
 
Als genodigde kunt u met 
kosteloos deelnemen. Wilt u met 
meer personen aanwezig zijn, dan 
zijn die van harte welkom. Echter, 
ingevolge de afspraken die 
gemaakt zijn tijdens de laatste 
Algemene Ledenvergadering, 
dienen die personen € 25,- p.p. te 
betalen bij binnenkomst.  

 
Leden van de Soester ondernemerskringen, die geen rechtstreeks 
lid van de Soester Zakenkring zijn, betalen € 25,- p.p. via hun eigen 
organisatie. 
 
Aanmelden mogelijk tot donderdag 8 januari 2015. 
 
Klik op onderstaande knop om u aan te melden:  

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