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Met de feestdagen in het vooruitzicht ontvang je hierbij de laatste RvN@ nieuwsbrief
van 2019.

RvN@LAB
Maandag 16 december vond de Kersteditie van
de LABclub, het netwerk voor studenten en
ondernemers, plaats. Naast ontmoeten en
borrelen, konden de studenten er hun
creatieve denkkracht inzetten in een LABhack.
Ondernemers van de Movements Group
daagden hen uit om met nieuwe toepassingen
voor de Diagnostic Toilet te komen. Een
brainstorm en verdiepingsfase leidden tot
interessante adviezen waarmee directeur
Harold van de Vijver ook direct mee aan de
slag wil gaan.

LABpartner Rabobank zette in een uitnodigend verhaal uiteen hoe ambitieuze studenten met de
bank in de Ledenraad mee kunnen denken en een MKB ondernemer stelde zijn netwerk beschikbaar
aan studieverenigingen. Wil je als MKB ondernemer ook eens met het hard groeiende
studentennetwerk van gedachten wisselen? De volgende LABclub staat op 3 februari 2020 gepland.

Mook en Middelaar verkent waterenergie
Woensdag 11 december 2019 vond de kick-off
van de verkenning naar de potentie van
waterenergie in de gemeente Mook en
Middelaar plaats. Deze verkenning wordt in de
periode tot juni 2020 door Circulaire Kickstart
en studenten van RvN@LAB uitgevoerd.
Diverse experts, bestuurders, beleidsadviseurs
en enthousiaste studenten bespraken er
de mogelijkheden die de Molenbeek en het
riool bieden. Op de RvN@ website lees je meer
over de sessie en de gemeentelijke ambitie op
duurzame energievormen.

Beuningse RvN@aanjager wint challenge Ministerie VWS
Om sportclubs te ondersteunen in het werven van vrijwilligers schreef het ministerie VWS een
challenge uit. Uit de vele inzendingen koos het ministerie unaniem voor Hallo Vriend, het broertje
van Bob de Bot dat de Beuningse weMaron eerder binnen RvN@ ontwikkelde. Ook Hallo Vriend zal
binnen de beweging verder worden ontwikkeld. Meer lees je hier.

2019 & 2020
2019 was voor RvN@ het jaar van de evaluatie en meer focus. De eerste stappen om de
innovatiekracht van het MKB op Circulair Ondernemen, Smart & IT en Health & Food verder te
versterken zijn gezet en we kijken er naar uit om dit in 2020 samen met jou verder uit te bouwen. Nu
is het eerst tijd voor de mooie feestdagen. Daarom wensen we jou en je dierbaren prettige
Kerstdagen en een fantastische uiteinde toe. Tot volgend jaar!
Feestelijke groet,
Kristie Lamers
directeur RvN@
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