VET-Vught
Uitnodiging13 november

Beste mensen,
Graag nodigen wij u uit voor de startbijeenkomst van VET-Vught op 13 november 2013. We hebben
op de 3 informatiebijeenkomsten veel vragen over maar vooral ook veel steun gekregen voor het
oprichten van VET-Vught. We maken nu de stap samen aan de slag te gaan om dit waar te maken.
Op woensdag 13 november vanaf 19.30 u heten wij u van harte welkom bij Zaal Schoonveld, van de
Pollstraat 5 in Vught. Deze avond gaan we samen met u de eerste contouren van de organisatie
VET-Vught schetsen en afspraken maken voor de opbouw hiervan. We gaan samen bouwen aan
VET-Vught.
We krijgen daarbij begeleiding van Martijn Messing, deskundig op gebied van het starten van lokale
energie initiatieven en ingezet door streekorganisatie Het Groene Woud.
Voorstel Programma:
19.30u
20.00u
20.10u
20.20u

Korte pauze
20.50u

21.40u

21.55u
22.00u

Inloop met koffie/thee & interactief: Plot jezelf in de wijk: waar woon je?!
Welkom en uitleg programma.
Korte inleiding door wethouder Seuren
Korte terugblik op introductiebijeenkomsten & hoe verder vanavond door
initiatiefnemers Vincent, Lili en Dianne.
Wat komt er kijken bij de opstart van VET-Vught door Martijn Messing.
Hij geeft uitleg over het proces van opstarten, het te verzetten werk en de indeling in
stuurgroep en werkgroepen.
Aan de slag met het vormen van stuurgroep en werkgroepen:
- In groepen uit elkaar: brainstorm & aanwijzen groepsvoorzitter
- Ideeën uitwisselen en eigen rol kiezen
- Afspraken maken over vervolg
Voorstellen groepsvoorzitters en korte samenvatting uit de groepen
- Korte terugkoppeling per werkgroep
- Afspraken maken over vervolg
- Wie neemt deel aan de stuurgroep en de werkgroepen.
Rondvraag
Afsluiting en borrel

Locatie
Rozenoord
St. Elisabethstraat 1b Vught
Heeft u zich eerder aangemeld en bent u verhinderd, of wilt u toch niet deelnemen, stuurt u dan een
bericht naar info@vet-vught.nl.
Weet u nog iemand die wil meedoen aan deze open werkbijeenkomst, laat diegene zich dan ook
aanmelden via info@vet-vught.nl. Dan zijn wij voorbereid op het aantal deelnemers.
Graag tot ziens op 13 november!
Hartelijke groet,
Dianne Schellekens
Lili Mostard
Vincent Snels
Initiatiefnemers VET-Vught

