GENOOTSCHAP FLEVO NODIGT U UIT VOOR HET SYMPOSIUM

Actualiteiten over Luchthaven Lelystad
op donderdag 14 november 2019 bij Boerkok in Lelystad

Belang van de luchthaven
Al langere tijd wordt gesproken over het belang van Luchthaven Lelystad voor de
ontwikkeling van Flevoland. Voor- en tegenstanders laten zich duidelijk horen.
Ondertussen wordt de beslissing over de uitbreiding steeds opnieuw uitgesteld.
Genootschap Flevo wil u laten informeren over de betekenis en de stand van zaken van
de ontwikkeling van de luchthaven. We doen dat vanuit verschillende invalshoeken, met
betrokken sprekers die u in het programma vermeld vindt. Genootschap Flevo zoekt
geen aansluiting bij een bepaald standpunt; informatie-uitwisseling en debat staan
immers centraal in de activiteiten van het genootschap.
Programma:
13.30-14.00 uur:
14.00-16.30 uur:

16.30-17.00 uur:

Inloop met koffie/thee
Symposium met de volgende sprekers:
Hanne Buis, algemeen directeur Luchthaven Lelystad
Geert Boosten, lector Aviation Management Hogeschool van
Amsterdam
Rob Verhoeff, directeur Lelystad Airport Businesspark (LAB)
Cees Okkerse, voorzitter Stichting Lelystad Airport Moet Door. Er
zal voldoende tijd worden ingeruimd voor het gesprek met de zaal.
Informele afsluiting met een drankje

Locatie:
Genootschap Flevo heeft weer een bijzondere locatie gevonden: Boerkok Stadsboerderij
Lelystad, Meerkoetenweg 9, 8212 NA LELYSTAD.
Aanmelden
Belangstellenden worden verzocht zich per e-mail aan te melden: a.geurts78@chello.nl,
of per post: Schoutstraat 62, 1315 EX Almere. Vermeld naast uw naam ook adres,
telefoonnummer en eventueel organisatie, instelling of bedrijf waaraan u verbonden
bent. Aanmelden kan tot vrijdag 7 november 2019.
Met uw aanmelding stemt u er mee in dat uw naam en de organisatie, instelling of bedrijf
waaraan u verbonden bent, worden vermeld op een uit te reiken lijst van deelnemers.
Tenzij u expliciet anders aangeeft, stemt u ook in met verslaglegging van het symposium
in woord en in beeld (foto’s).
Deelnemersbijdrage
Leden van Genootschap Flevo hebben gratis toegang tot het symposium. Andere
belangstellenden dienen tegelijk met hun aanmelding een bedrag van €17,50 over te
maken op IBAN NL 53 INGB 0000 349818 van Genootschap Flevo te Lelystad. Vermeld
bij uw betaling de naam van de deelnemer(s).

