
Met veel genoegen nodigen Vereniging Bedrijfskring Almere en gemeente 
Almere u uit voor de Businessmeeting op woensdag 12 februari 2020. De 
businessmeeting vindt plaats voorafgaand aan het SNS Sportgala. 

Voor deze editie hebben we Tom Coronel uitgenodigd. Hij is bekend in de 
internationale autosport en tevens een ondernemer pur sang. Bij binnenkomst 
staat er een warm buffet voor u klaar. Het belooft een sfeervolle avond te worden, 
waarbij de enthousiaste en humoristische spreker Tom Coronel u meeneemt in 
het ondernemen, nieuwe media en innovaties in de sport. Kortom, een avond 
die u als Almeerse ondernemer niet mag missen! 

SNS SPORTGALA
Na de Businessmeeting bent u van harte welkom om het SNS Sportgala mee 
te maken. Hier worden de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische 
sporter, Sportcoach en het Sporttalent van 2019 bekend gemaakt. Nieuw dit 
jaar zijn de categorieën Sportvrijwilliger en Sportclub van het jaar. Tijdens deze 
show wordt u voorzien van heerlijke hapjes en drankjes én kunt u tussen de 
verkiezingen door genieten van diverse optredens.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel zien wij graag uw aanmelding  
voor deze Businessmeeting vóór 3 februari 2020 tegemoet. Aanmelding kan via 
de website almere.nl/sportverkiezingen.

De Almeerse Sportverkiezingen en het SNS Sportgala worden jaarlijks georganiseerd 
door het  Sportbedrijf van de gemeente Almere. Het gala wordt mede mogelijk gemaakt 
door SNS,  Baljetgroep, Vereniging Bedrijfskring Almere, Almere DEZE WEEK, Sickmann 
Woninginrichting, De Ambachtelijke Korf en Sportpaleis.

UITNODIGING
VBA Business-
meeting
WANNEER:         
12 februari 2020 

WAAR:  
 Topsportcentrum Almere, 
Pierre de Coubertinplein 4, 1362 LB 
Almere (gratis parkeren, 
NS-station Almere Poort op vijf 
minuten loopafstand).

                        SPORT
VERKIEZING ALMERE
 

PROGRAMMA
17.00 uur 
Inloop: warm buffet en gelegenheid 
om te netwerken
18.15 uur 
Welkomstwoord door Julius 
Lindenbergh (wethouder Sport)
18.20 uur 
Gastspreker Tom Coronel
19.25 uur 
Sport en het bedrijfsleven
19.30 uur
Inloop SNS Sportgala

KLEDINGSUGGESTIE: 
CHIQUE MET SNEAKERS

https://sportbedrijf.almere.nl/index.php?id=11419

