VOOGT
OPEN PODIUM
VOOGT biedt kansen.
Aan bedrijven,
organisaties en
particulieren. En
aan goede doelen.
Daarom bieden wij
in deze uitgave
van INTO Business
een kans aan JCI,
Junior Chamber
International. Omdat
ook zij een plekje
in de spotlights
verdienen.
Kent u ook een goed
doel dat een Open
Podium verdient?
Geef het door via
onze website en
wie weet staat
úw goede doel de
volgende uitgave in
de schijnwerpers.
Meer informatie over
dit initiatief en de
voorwaarden vindt u
op www.voogt.nl

JCI GOUDA
JCI is een club ondernemende mensen

die zich in wil zetten voor de samenleving,
zichzelf wil blijven ontwikkelen en graag
andere mensen leert kennen. Zo’n 2500

Nederlandse ondernemers zijn lid van de
internationale organisatie die wereldwijd

170.000 mensen samenbrengt. De Goudse
afdeling telt ongeveer twintig leden, die
grofweg tussen de eind twintig en eind

dertig jaar oud zijn. De leden zijn allemaal

behoorlijk divers qua beroep en levensfase,

en vormen met elkaar een gezellige club die
van aanpakken weet.

zij een borrel in de Tapperij te Gouda voor

leden, niet-leden en voor ondernemers die
misschien wel lid willen worden. Wie daar
naartoe gaat en zijn of haar visitekaartje

De Junior Chamber International, zoals JCI

voluit heet, heeft Kofi Annan bereid gevonden

om op 8 november naar Amsterdam te komen
als keynote speaker op het WeDo2030!

Festival. Een festival voor bedrijven, ngo’s

en burgers die zich inzetten voor duurzame
doelen. Een ticket voor dit festival kost 395

euro per persoon. Op het affiche van dit festival

achterlaat, maakt kans op de gratis toegang

voor het WeDo2030!Festival. De borrel start

om 17.30 uur, de trekking is om 19.00 uur. JCI
Gouda zorgt voor een hapje en een drankje.
Aanmelden voor deze gratis toegankelijke

borrel is gewenst en kan door het sturen van
een e-mail aan events@jcigouda.nl. Meer
informatie vind je op fb.me/jcigouda

staan nog meer interessante sprekers: Daan

Roosegaarde, Martijn Aslander, Claire Boonstra
en Rutger Bregman en Thomas Rau.

Gratis kennismaken met Kofi Annan

JCI Gouda biedt personen die wonen of werken
in de regio Gouda en jonger zijn dan 40 jaar,

de kans om gratis naar het WeDo2030!Festival

te gaan. Op donderdag 12 oktober organiseren
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