Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering (ALV)
en Inspiratiedag

31 januari 2019 te Arnhem

Aanmelden Klimaatverbond Inspiratiedag

Geachte Elke Dreier,

Klimaatverbond Nederland organiseert op 31 januari 2019 een GRATIS Klimaatverbond
Inspiratiedag voor leden en niet-leden. Vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom,
waarna om 13.00 uur het plenaire deel van start gaat onder leiding van dagvoorzitter
Ronald van Meygaarden. Hij zal u samen met Klimaatverbond Nederland-voorzitter
Stephan Brandligt en wethouder Cathelijne Bouwkamp van de gemeente Arnhem
welkom heten en u door deze inspirerende middag begeleiden.

Partnerschappen voor duurzaamheid
Hoe maakt u van de klimaatcrisis een kans voor de lokale democratie? Is lokale,
duurzaam opgewekte energie een publieke zaak? Hoe organiseert u geslaagde
samenwerkingen in de energietransitie? Wie zijn eigenlijk onze partners in deze
complexe klimaatopgave?

Programma (plenair)
Samen gaan wij graag met u op onderzoek uit om de antwoorden op deze (en meer)
vragen te ontdekken tijdens de Klimaatverbond Inspiratiedag met inspirerende sprekers
zoals:


Alix Bolle, Energy Cities: de burger als bondgenoot



Peter Kanne, I&O Research: Triggers én barrières voor duuzaam gedrag



Socrates Schouten, De Waag: het governance model van de commons



Maarten Labots, Jonge Klimaatbeweging: de lokale jongerenagenda

Workshops
In navolging van deze sprekers start na een korte pauze een divers en interactief
programma met workshops met thema's uit onze Klimaatacademie (gedragsverandering
voor een beter klimaat, aardgasvrije wijken, de basics van burgerparticipatie) en
workshops over jongeren en CO2-beprijzing. Tevens is er een heuse Klimaat Escape
Game.

Als afsluiting van deze middag proosten we in het nabijgelegen nieuwe pand van
Klimaatverbond Nederland op een 2019 vol ontmoetingen met groene denkers, doeners
en partners!


Datum: 31 januari 2019



Tijd: 13.00 -16.00 uur (aansluitend op de ALV), inloop vanaf 12.30 uur



Locatie: Nederlands Watermuseum, Zijpendaalseweg 26-28, 6814 CL Arnhem

Een uitgebreid overzicht van het volledige programma en de workshops vindt u via de
volgende link:
https://www.klimaatverbond.nl/agenda/klimaatverbond-inspiratiedag

Aanmelden is verplicht. Dit kunt u doen via de hierboven genoemde link of via de button
direct onder dit bericht. Let u bij aanmelden goed op de voorwaarden voor aanmelding!
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