
                                            

 
 
Onderwerp: Uitnodiging netwerkdiner en Sportgala op 27 november 2017 
 
Geachte relatie, 
 
Sport en bedrijven kunnen niet zonder elkaar. Laat u inspireren en bekijk dit filmpje van Maarten 
van der Weijden, uitnodiging netwerkdiner Amersfoort Sportgala, Olympisch kampioen / 
wereldkampioen openwaterzwemmen en gesponsord door Nutrisense uit Amersfoort.  
 
Netwerkdiner en Sportgala 
Op maandag 27 november vindt voor de achtste keer het Amersfoortse Sportgala in Flint. 
Voorafgaand aan het gala organiseren we speciaal voor (sport)verenigingen en bedrijven het 

netwerkdiner met als thema ‘Hoe kunnen de Amersfoortse Sportverenigingen en het Amersfoortse 
Bedrijfsleven op een voor beiden zinvolle manier samenwerken op het gebied van sport en bewegen.’ 
 

1. Gezondheid: Hoe kan de sportvereniging bijdragen aan de geestelijke en lichamelijke 
gezondheid van werknemers binnen het Amersfoortse bedrijfsleven.  

2. Sportiefste Bedrijf: Hoe zou een Amersfoorts Business Games Event er uit kunnen zien. 
3. Kennis delen: Organisatie Sport Bizz Matchpoint waar op basis van behoefte kennis wordt 

gedeeld. 
4. Meer Amersfoorters bewegen: Hoe kunnen verenigingen en bedrijven er toe bijdragen dat 

we focusgroepen (ouderen, kinderen etc.) aan het bewegen krijgen 
5. Talentontwikkeling: Hoe kunnen sportverenigingen en het bedrijfsleven samen werken bij 

talentontwikkeling. 
6. Vrije discussie: Op welke thema’s kunnen we elkaar vinden? 

  
Gastspreker voorzitter VAB 
Het diner begint om 18.00 uur (inloop vanaf 17:30 uur) met een bijzondere gastspreker:  
Marc Nieuwland, voorzitter van de Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB). Hij zal kort het thema 
toelichten waarna bedrijven en verenigingen met elkaar in gesprek gaan. Wij nodigen u hiervoor van 
harte uit. Meld u aan vóór 20 november 2017 door een e-mail te sturen naar h.bijl@amersfoort.nl en 
geef in de mail de naam aan van de personen die u meeneemt. 
 
Sportgala, niet te missen! 
Na het diner bent u van harte welkom om de huldiging van de Masters en de kampioenen bij te 
wonen. Het programma van het Sportgala begint om 20.00 uur. Het belooft een spectaculaire avond 
te worden met bijzondere acts en natuurlijk de verkiezingen van de Sportman, Sportvrouw, 
Sporttalent en Sportploeg van het jaar. NOS presentator en Amersfoorter Jeroen Stomphorst is onze 
gastheer. 
 
Meer weten over het Sportgala? Kijk op www.amersfoortsportgala.nl. Wij hopen u te ontmoeten in 
Flint op 27 november, tot dan! 
 
Met sportieve groet, 
 
Hans Buijtelaar (wethouder Sport gemeente Amersfoort) 
Marion van Vilsteren (directeur SRO) 
Juliette van Balen (voorzitter Amersfoortse Sport Federatie) 
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