Bekijk deze e-mail online

Terugblik op de informatiebijeenkomsten
Wij kijken met een positief gevoel terug op de informatiebijeenkomsten voor raads- en
collegeleden in Zevenaar (14 juni), Wijchen (18 juni) en NEXTgarden/Lingewaard (19 juni). Wij
bedanken de aanwezigen voor hun komst en de interessante gesprekken die wij hebben
gevoerd tijdens het inhoudelijke programma en bij de borrels na afloop. Wij vonden het fijn dat
wij elkaar dankzij de gastvrijheid van Essilor, EromesMarko en paprikakwekerij Fa. Van der
Harg - Van Winden bij interessante bedrijven uit de regio konden ontmoeten.

Breder beeld
Hopelijk hebben de inhoudelijke bijdragen van de sprekers een breder beeld gegeven over wat
wij doen en welke meerwaarde de aangesloten bedrijven ervaren. Hun presentaties kunt u
hieronder downloaden. De andere boardleden Ben Geerdink, Peter van Dongen, Marcel

Hielkema en Daniël Wigboldus vonden het eveneens prettig om in deze setting met raads- en
collegeleden in gesprek te gaan.

Informatiepakket
Wij hebben tijdens de bijeenkomsten aangekondigd dat wij u na afloop een informatiepakket
zouden opsturen. Bij dezen. Als u zelf niet in staat was bij één van de bijeenkomsten aanwezig
te zijn, krijgt u ons inziens met dit pakket een goed beeld wat er aan bod is gekomen tijdens de
bijeenkomsten. Wij hebben het pakket aangevuld met andere relevante gegevens. Alle
informatie is ook terug te vinden op de speciale webpagina die wij hebben gemaakt.

Wij wensen u een mooie zomerperiode. Met vriendelijke groet,

Hubert Bruls
Toon van Asseldonk
Sigrid Helbig

Presentaties
Hieronder kunt u de presentaties van de sprekers tijdens de drie informatiebijeenkomsten
downloaden:


Algemene presentatie over The Economic Board door directeur Sigrid Helbig (inclusief
links naar o.a. jaarverslag en strategisch plan)



Presentatie bedrijf ChargePoint uit Zevenaar door Robert-Jan Brouwer



Presentatie bedrijf Sit & Heat uit Nijmegen door Jorg Rijkschroeff



Presentatie bedrijf Biomygreen uit Velp door Jacqueline Baar



Presentatie gebied NEXTgarden in gemeente Lingewaard door Paul Hospers



Extra: animatie wat The Economic Board kan betekenen voor bedrijven. Deze kunt u
ook hieronder bekijken.

Let op: inhoud en fotomateriaal uit de presentaties mogen alleen voor andere doeleinden
worden gebruikt na toestemming van de betreffende spreker.

Belangrijke momenten

Er zijn de komende periode meerdere momenten waarop u, al dan niet via de Regio Arnhem
Nijmegen, informatie van ons kunt verwachten. Wij zetten de momenten op een rij:


Jaarlijkse event: Op donderdag 13 september vindt het event 'The Economic Board x
Papendal' plaats. Dit event maakt onderdeel uit van het programma van de RegioSafari
van de Regio Arnhem Nijmegen. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk op
uitnodiging. De portefeuillehouders Economie ontvangen rechtstreeks een
uitnodiging. Wilt u ook een uitnodiging ontvangen? Stuur dan de volgende gegevens
naar het mailadres event@theeconomicboard-papendal.com: voor- en achternaam, emailadres en organisatienaam.



Halfjaarlijkse monitor en begroting: Begin oktober sturen wij onze halfjaarlijkse monitor
(over de activiteiten in het 1e halfjaar van 2018) en de begroting 2019-2020 op aan de
Regio Arnhem Nijmegen, die de documenten op haar beurt beschikbaar stelt aan u.



Evaluatie: Er is met de Regio Arnhem Nijmegen afgesproken dat er na drie jaar een
tussentijdse evaluatie volgt van The Economic Board. De verwachting is dat de
evaluatie begin 2019 wordt afgerond. Het evaluatierapport wordt via de Regio Arnhem
Nijmegen aan u beschikbaar gesteld.

Blijf op de hoogte
U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van regionale economische
samenwerking en The Economic Board. Wij sommen de opties graag op:


Bekijk onze website



Volg ons op Twitter



Volg ons op LinkedIn



Abonneer op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief van juni is hier te lezen



Bekijk de online bibliotheek met relevante publicaties

Als u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten of dit
informatiepakket, dan kunt u contact opnemen met Matthijs Kop, program manager bij The
Economic Board. Hij is bereikbaar via m.kop@theeconomicboard.com of 06-50740030.
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