
20 juni 1919 Haarlem 20 juni 2019 

Adres eeuwfeest

theater Philharmonie  
Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem 

 
dAtum & tijd

20 juni 2019, 15.00 - 21.30 uur

info 

www.awvn.nl, zoekwoord eeuwfeest

Persoonlijke uitnodiging



15.00 uur / ontvangst

15.30 uur / eeuwcongres, met o.a.:
 

 

 

 

 

 

 

  
 

17.00 uur / informele feestavond in de vorm van een parade met optredens van o.a.: 
 
 
 

 

20.30 uur / concert tot 21.30 uur door:

Beste relatie,
 
Dit jaar bestaat aWVN honderd jaar, een 
bijzonder jubileum dat wij graag met onze 
leden en relaties willen vieren! Daarom nodig  
ik u met plezier uit voor het aWVN-eeuwfeest 
op donderdag 20 juni.
 
Honderd jaar aWVN geeft een mooie aanleiding 
om eens terug te kijken. en meer nog om 
vooruit te kijken. er gebeurt zoveel in de wereld 
van werkgevers; de toekomst verdient het 

 
 
grootste deel van onze aandacht. We hebben 
dan ook een schitterend programma waarin 
we ons met boeiende sprekers, oud-ministers 
en jonge werkgevers buigen over de afgelopen 
én komende honderd jaar werkgeverschap in 
Nederland.
 
Na het compacte plenaire gedeelte openen 
we een minifestival. roel van Velzen sluit het 
eeuwfeest af met een spectaculair optreden.
 
Viert u de volgende honderd jaar met ons mee? 
Ik kijk er naar uit!

 

 
Harry van de Kraats,
algemeen directeur AwVn

inge diepman

Dagvoorzitter

wouter Koolmees

minister van  

Sociale Zaken en  

Werkgelegenheid

Aart jan de Geus

Voorzitter college 

van bestuur van 

de Bertelsmann 

Stiftung (D)

Lodewijk Asscher

Fractievoorzitter 

van de Partij  

van de arbeid

Karim Benammar

Filosoof  

gespecialiseerd  

in transformerend 

denken

Harry van  

de Kraats

algemeen  

directeur  

aWVN

Ylva Poelman

Natuur- en  

sterrenkundige

Abdelkader Benali 

Schrijver

ramon Valle 

Jazzpianist

Yori swart 

Singer-songwriter, 

winnares Grote 

Prijs van Nederland

Herman Pleij 

Historicus

eric Vloeimans 

Jazztrompettist

ellen deckwitz 

Dichteres,  

schrijfster en 

columniste

maarten van  

Kroonenburg

Investeerder, 

adviseur en coach 

bij startups

Laetitia Gerards 

Sopraan

dennis van den 

Broek 

Creatief directeur 

Indicia en digital  

innovator

roel van Velzen en zijn band  

met hun grootste hits en enkele 

klassiekers waaronder nummers  

van Queen

meld u nu aan via bijgaande antwoordkaart 
of via www.awvn.nl.


