Beste deelnemer aan het Hollandia Netwerk,
Wij hebben er zin in: Een nieuw inspirerend jaar vol ambities. Een jaar met uitdagingen om eerste te
worden en te gaan voor goud. Wie wil dat niet meemaken en er bij zijn? Maar wat betekent het als
je al een aantal malen eerste bent geweest? Welke nieuwe uitdagingen heb je dan?
Voor de eerste bijeenkomst van dit jaar laten wij u graag kennismaken met de stad die in Holland als
eerste stadsrechten verkreeg, de stad ook waar de Eerste Vrije Statenvergadering werd gehouden.
De stad met de historische havens als basis voor Dordt in Stoom, waar je heerlijk kunt snuffelen op
de boekenmarkt of kunt genieten van de sfeer op de grootste Kerstmarkt van Nederland.
Graag nodigen wij u uit voor de 60-ste bijeenkomst van Hollandia Netwerk Evenement op
woensdag 31 januari 2018 in Dordrecht
Thema voor deze bijeenkomst is : “Dordrecht, rijk verleden, prachtige toekomst”.
Ontvangst van deelnemers aan het voorprogramma is vanaf 14.30 uur bij het bezoekersinformatiecentrum Intree Dordrecht, Spuiboulevard 99, 2311 GN Dordrecht, waar ook de VVV gevestigd is. Hier
kunt u ervaren hoe de VVV en Dordrecht Marketing zorgen voor een gastvrije onthaal van bezoekers
aan de stad. Intree Dordrecht biedt ook ruime informatie over de mooie bezienswaardigheden
buiten de stad, zoals de Biesbosch. Een waardig trefpunt voor iedere toerist of mensen die een
gezellig dagje op stap willen.
Aanvang van het voorprogramma is om 15.00 uur. U kunt kiezen uit enkele opties:
Optie 1:

Optie 2:

Optie 3:

Stadswandeling met gids. Hollands oudste stad ligt op een eiland, omsloten door
rivieren. Duizend monumenten, historische binnenstadhavens en een geweldige
sfeer bepalen het karakter van deze eeuwenoude stad. Een verkenning met alle
aanleiding om hier een keer terug te komen.
Bezoek aan Huis Van Gijn, het voormalige woonhuis van bankier, jurist en
verzamelaar Simon van Gijn, die er samen met zijn echtgenote vanaf 1864 woonde.
Een groot deel van het huis is nog ingericht als toen. Een kijkje in het leven van
alledag met de weelde van een familie op stand rond 1900.

Dordrechts Museum, één van de oudste musea van Nederland. Ontdek 6
eeuwen Nederlandse schilderkunst waar elke eeuw vertegenwoordigd is met
topstukken van bekende schilders. Er is op dit moment de tentoonstelling 'Jongkind &
Vrienden' en die is het bezoeken meer dan waard. Maar de rondleiding gaat door de
vaste collectie.

Voor de plenaire netwerkbijeenkomst worden de deelnemers van Hollandia Netwerk ontvangen in
het Dordts Museum, Museumstraat 40, Dordrecht. U bent welkom vanaf 17.00 uur.
Programma

17.30 uur

Welkomstwoord door Piet Sleeking, wethouder binnenstad, cultuur en toerisme

17.35 uur

van de gemeente Dordrecht.
Dordtse musea als basis voor bezoek aan Dordrecht, door Peter Schoon,

17.50 uur

directeur Dordrechts Museum en Huis Van Gijn.
Effectieve marketing: het gaat om het resultaat, door Gerben Baaij, directeur
Dordrecht Marketing. Hoe verleidt Dordrecht de bezoeker uit Nederland en België
(en een klein beetje daarbuiten)?
Een uiteenzetting over strategie en uitgangspunten, wat Dordrecht Marketing in de
etalage wil en hoe ze dat doen. Daarin nadrukkelijke linken naar historie, cultuur,
Gouden Eeuw, water en de driehoek Dordrecht-Biesbosch-Kinderdijk. Plus hoe dat
aansluit op Holland City (en waar niet).

18.05 uur

18.20 uur

18.30 uur
18.35 uur
19.30 uur

Nederland Waterland 2018, door Jacqueline Lijs, projectmanager NBTC Holland
Marketing. Nederland Waterland is een van de verhaallijnen binnen de HollandCity
strategie van NBTC. Deze strategie is erop gericht om ruimte en richting te geven aan
de groei van het inkomend toerisme. Wat betekent dit voor u?
Gelegenheid voor twee 5-minutenpraatjes.
Wij bieden deelnemers de gelegenheid om actueel iets over een ontwikkeling bij hun
bedrijf of in eigen functie te vertellen. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden.
Uitreiking van de PRET-prijs.
Gelegenheid voor de netwerkborrel, u aangeboden door Dordrecht Marketing.
Einde bijeenkomst

Mogelijkheid deelname aan menu
Na afloop bestaat de mogelijkheid in het sfeervolle museumrestaurant Art & Dining deel te nemen
aan een menu voor € 11,50. Deelname aan het menu is voor eigen rekening.
LET OP, als u na opgave om onduidelijke redenen toch niet deelneemt, zullen we de kosten bij u in
rekening brengen. U zult daar naar wij verwachten begrip voor hebben.
Bereikbaarheid
Per auto rijdt u via de A16 richting Dordrecht Centrum of A15 richting Papendrecht/ Dordrecht. U
kunt naast Intree Dordrecht parkeren in parkeergarage Achterom. Het Dordts Museum ligt vanaf hier
op loopafstand van circa 10 minuten.
Per openbaar vervoer reist u via station Dordtrecht. Vanaf hier is het circa 10 minuten lopen naar de
Spuiboulevard.
AANMELDEN IS VANWEGE DE KOSTEN DIE GEMAAKT WORDEN ABSOLUUT GEWENST
via HollandiaNetwerk@rijnland-info.nl, met:
 opgave van naam en functie;
 wel/niet deelname aan voorprogramma en welke optie;
 wel/niet deelname aan het menu.
No-Show factuur
Wij gaan er van uit dat wanneer u zich aanmeldt, u ook komt. Voor het geval dat wij na het
verzenden van de deelnemerslijsten toch moeten constateren dat u zonder goede reden niet
deelneemt, zullen wij u voor de reeds gemaakte kosten een factuur van € 15,00 sturen. U zult begrip
hebben hiervoor.
Indien u tijdens deze bijeenkomst exclusief met mensen of bedrijven in contact wilt komen, dan
vernemen wij dit graag en zullen we trachten voor u afspraken te maken.
Hollandia Netwerk Evenement
Stichting Promotie Recreatie en Toerisme (PRET)
Postbus 3014, 2301 DA LEIDEN
Tel. 06-53 444 342

Met vriendelijke groet
Boudewijn Leeuwenburgh, voorzitter
Marjolijn van der Jagt, secretaris

