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Noteer in
uw agenda:
Algemene
Ledenvergadering
15.30 uur 23 november 2016
Gelredome Arnhem
Uitvaart Vakbeurs 2016
28 t/m 30 september 2016,
Evenementenhal Gorinchem

Aftellen naar Uitvaart Vakbeurs 2016
Nog een kleine maand en dan is het zo ver.
Op woensdag 28 september gaan om tien
uur de deuren open van Evenementenhal
Gorinchem voor de Uitvaart Vakbeurs 2016.
Op woensdag, donderdag en vrijdag is
Gorinchem het hart van de uitvaartbranche.
Inmiddels zijn de persoonlijke uitnodigingen
verstuurd naar talloze branchegenoten. We
mogen uitzien naar drie succesvolle dagen
waarin meer dan 10.000 bezoekers worden
verwacht. De taak is aan alle standhouders
om de bezoekers een warm welkom te
geven, en hen te inspireren met
vernieuwende innovaties.
Fit naar de toekomst
Op het fitplein kunnen de bezoekers werken
aan de fitheid van zichzelf en hun
onderneming.

Niet alleen u zelf kunt hier profijt van
hebben. Hier steunt u ook een goed doel
mee! Kom naar het Fitplein en ontdek wat u
kunt doen!
De laatste plekken!
Op dit moment zijn er 300 standhouders
ingeschreven , samen zijn deze goed voor
ruim 6700 vierkante meter standoppervlakte. De nieuwe opzet van de
beursvloer biedt meer vloeroppervlakte.
Door deze verandering is er een betere
doorstroom van bezoekers in het achterste
gedeelte van de hal. Er zijn nog enkele
plekken beschikbaar, grijp uw kans en
presenteer uw onderneming in het hart van
uitvaartland. Boek uw stand zo spoedig
mogelijk, neem daarvoor contact op met de
Evenementenhal Gorinchem 0183 680 680.

VTU-Fitplein centraal in beurshal
Fit naar de Toekomst…. Coaching, inspiratie én basketballen voor het goede doel!
Het thema van de Uitvaart Vakbeurs 2016 is Fit naar de Toekomst. Ook als uitvaartprofessional moet je immers fit zijn om
voortdurend in te kunnen blijven spelen op de veranderingen en ontwikkelingen om ons heen. De maatschappij verandert
(snel) en ook voor uw bedrijf is het belangrijk zich daaraan aan te passen.
Fitplein – coaching en inspiratie
Tijdens de beurs gaan wij als VTU zowel serieus als wat ludieker inspelen op dit thema. Hoe? Centraal op de beursvloer komt
er een prominent ‘VTU Fitplein’. Hier kunnen bezoekers zich tijdens een speeddate van een half uur laten coachen en
inspireren door specialisten van Gastvrijheid in bedrijf, Hesselink koffie, Kenneth Smith, Offex projectinrichters en
Stoelmassage Nederland. Bezoekers kunnen zich voor zo’n persoonlijk coachingsgesprek inschrijven op het Fitplein zelf,
maar ook in de stand van de VTU (direct bij binnenkomst rechts).
Fitplein – basketballen voor het goede doel
Op het Fitplein mag sport natuurlijk niet ontbreken. Daarom is er tijdens de beurs op het Fitplein ook een wedstrijd voor het
goede doel! Wie het snelst tien ballen in de basket gooit wint! Iedereen kan doneren en meedoen (individueel, met
collega’s, met klanten, als team, vrienden….). Hoe meer ballen, hoe hoger het bedrag voor het goede doel! De winnaar
ontvangt een cheque ter waarde van het totaal opgehaalde bedrag, áángevuld met een bedrag van de VTU. Deze cheque
mag de winnaar vervolgens uitreiken aan een goed doel van zijn eigen keuze*. Zo kan deze cheque vanuit het bedrijf van de
winnaar bijvoorbeeld in aanwezigheid van uw genodigden en (lokale) pers uitreiken aan het goede doel dat u aanspreekt.

Algemene Ledenvergadering & Gezocht:
Nieuwe Bestuursleden

*keuze van het goede doel is naar eigen keuze van de winnaar, maar in overleg met de VTU.

Op 23 November 2016 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze
vergadering zal in het teken staan van een reflectie van de Uitvaart Vakbeurs en een
voorruitblik naar de toekomst. Het belangrijkste onderdeel op de agenda is de
bestuursverkiezing. Leen van der Heden gaat een nieuwe rol vervullen. Hij zal de
nestor worden van een nieuwe secretaris en tevens adviseur. Tevens zijn Peter van
Wijk en Frank van Splunter herkiesbaar voor hun functies. Wilt u een rol van betekenis
spelen in de toekomst van de VTU? Meldt u zich dan aan bij het secretariaat.
Als locatie is gekozen voor het Gelredome. De thuisbasis van Vitesse. Naast een
voetbalstadion is het Gelredome een evenementenlocatie. Tijdens de rondleiding
krijgt u een kijkje achter de schermen van het reilen en zeilen van deze unieke locatie.
Vanaf 15.30 uur is de zaal geopend, en om 16.00 uur zal voorzitter Peter van Wijk de
vergadering openen. We hopen u te ontmoeten tijdens de Algemene Ledevergadering
in het Gelredome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem. Parkeren kunt u rondom het
stadion. Tot 23 november!

