PROBO
HERE WE COME

“Zou er ooit nog een Elfstedentocht komen?” speelt zeker in deze tijd
door onze hoofden. Het is immers winter. Kerst 2019 was een groene
en als bestuur vkgo hebben we toch iets met uitdagingen. Dus waarom
niet gewoon op 11...? Ja ja! 11 februari naar de 10e stad van de Elfsteden.
Bestuurslid Niels Postma zegt dan meteen; “das Dokkum!”. Maar wat gaan
we daar doen?!
Probo wil graag met ons kennismaken en wij met hen. Dus ijzers uit het
vet en op naar Dokkum! Probo is een zeer innovatief printproductiebedrijf. Alle productie in eigen beheer en uitsluitend werkend voor
resellers. Even een kijkje nemen? Scan de NFC chip van tapp en bekijk
Probo.

DINSDAG 11 FEBRUARI
DOKKUM

ADRES

Fortuinweg 17
9101 PE Dokkum
Tapp je
telefoo
om Pro n hier
b
te bekij o
ken!*

* Je telefoon moet NFC functionaliteit hebben en deze moet ingeschakeld zijn.

Postbus 5135 | 1410 AC Naarden

vkgo bezoekt op 11-02-2020 Dokkum
één van de beroemde Elfstedentocht plaatsen!

EXTRA OPTIE

We begrijpen als bestuur dat 200 km schaatsen een heel eind is, maar met
de auto is het eigenlijk prima te doen! Het aantrekkelijk samengestelde
programma, in combinatie met de mogelijkheid om onze leden uit de
noordelijke provincies te ontmoeten, maakt eigenlijk dat je er gewoon bij
moet zijn! Denk jij er ook zo over? Meld je dan aan via de QR code of via
www.vgko.nl.

We snappen als bestuur dat Dokkum niet om de hoek is. Daarom hebben we in
samenwerking met Hotel de Posthoorn in Dokkum een leuke aanbieding!
Je checkt in bij Hotel de Posthoorn voordat je naar Probo gaat. Na het programma hebben we een gezellig 3-gangen diner voor je klaarstaan in het hotel.
De volgende ochtend kun je na een vroeg, maar heerlijk ontbijtje, uitgerust terug
naar werk.

PROGRAMMA
15:00 uur
15:30 uur
16:15 uur
17:30 uur
19:00 uur

Inloop met ijskoffie en ijsthee
Wat biedt Probo jou en hoe ziet de vkgo samenwerking
voor zich?
Rondleiding, een interne Elfstedentocht (lekker warm)
Vertrek naar Brouwerij Dockum
rondleiding en proeverij met luxe borrelplank
Uitreiking vkgo Elfstedentocht kruisje 11-02-2020

Aanmelden voor de
vkgo Elfstedentocht
2020?
Scan de QR code!

We mogen je hier 2 soorten arrangementen voor aanbieden:

A

Een 2-persoonskamer delen met een ander lid.
Normaal €75,- per persoon. Wij bieden je het vkgo 2020
Elfstedentocht arrangement aan voor €37,50. Inclusief
3-gangen diner, overnachting en ontbijt.
Organisatie deelt de kamers in. Je ontvangt de factuur van vkgo.

B

Een 2-persoonskamer niet gedeeld met een ander lid.
Normaal is dit €122,50 per persoon. Wij bieden je het
vkgo 2020 Elfstedentocht arrangement aan voor €85,-.
Inclusief 3-gangen diner, overnachting en ontbijt.
Je ontvangt de factuur van de vkgo.

24 JANUARI
CANON

Graﬁsch
Nieuwjaar

Wat is er nou mooier dan het jaar af te trappen met andere grafici bij onze vkgo partner
Canon? We nodigen je van harte uit op vrijdag 24 januari 2020 vanaf 19:30 uur in Den
Bosch voor dé grafische nieuwjaarsborrel
‘Grafisch Nieuwjaar’. Meld je aan of kijk voor
meer informatie op: grafischnieuwjaar.nl.
Toegang is geheel gratis.

