Y-ONG EVENT, 24 september 2020
Bouwend Nederland, Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer

UITNODIGING
(senior) Management
Het bestuur van de vakgroep en de Y-ONG academy biedt u hierbij graag de mogelijkheid
om met tenminste 1 (of meer) jonge professional(s) uit uw bedrijf deel te nemen aan
dit event.
Jong professionals
Het bestuur van de vakgroep en de Y-ONG academy nodigen ook jullie van harte uit om
aan dit event deel te nemen.
Mede om een evenwichtige verdeling tussen ‘seniors’ en ‘juniors’ te behouden stellen we
het op prijs als je een (senior) manager uit het bedrijf/de organisatie waar je voor werkt
weet te interesseren om ook deel te nemen.
Ken je relaties uit je werkomgeving (bijvoorbeeld medewerkers van
opdrachtgevers) die je graag uit zou willen nodigen, voel je dan vooral vrij om
het event bij hen onder de aandacht te brengen! Ook zij zijn van harte welkom.
Het aanmeldformulier kan worden gemaild naar:
info@ondergrondsenetwerkenengrondwaterbeheer.nl
Let op! Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 100, deelname op volgorde van aanmelden.

KOSTEN
Het event is gratis toegankelijk voor leden van de doelgroep en hun relaties.
VRAGEN/AANVULLENDE INFORMATIE
Voor vragen kun je terecht bij:
Bernadette Maat, b.maatdeboer@bouwendnederland.nl, 06 1380 7996 (vakantie t/m 21
augustus 2020)
Ruud Ijtsma, r.ijtsma@bouwendnederland.nl, 06 1520 1963 (vakantie t/m 28 augustus
2020)
Joke Bos, j.bos@bouwendnederland.nl, 079 3252 177

Wij zien ernaar uit je 24 september op één van de locaties te ontmoeten.
Namens het bestuur en stuurgroep van de Y-ONG academy,
Harold Lever
Voorzitter Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer

CORONA DISCLAIMER
Wij gaan ervan uit dat het event doorgang kan vinden. De ontwikkeling rond het Coronavirus zijn echter
onzeker. Mocht de overheid (lokaal) beperkende maatregelen treffen, dan kan het zijn dat locaties deels niet
beschikbaar zijn of wij ons (in het uiterste geval) genoodzaakt zullen zien het event niet door te laten gaan.
Het bijgaande Corona protocol is voor dit event nadrukkelijk van toepassing. Wij vertrouwen erop dat een
ieder zich hier rekenschap van geeft en zijn of haar verantwoordelijkheid zal nemen.

