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Dagvoorzitter Marc Meeuwis

Marc Meeuwis, directeur van Citymarketing Tilburg, houdt zich 
bezig met stadspromotie van de gemeente Tilburg. Marc wil  
iedereen laten zien hoe geweldig Tilburg is, onder andere door 
het positieve vestigingsklimaat van onze stad breed onder  
de aandacht te brengen.

Spreker Kees Koedijk

Prof.dr. Kees Koedijk is decaan van TIAS Business School en 
hoogleraar financiële economie. Hij heeft zich gespecialiseerd 
in de dynamiek van financiële markten en de logica van onze 
pensioenen. Wat betekent geld voor mensen en hoe kunnen wij 
onze financiële keuzes verbeteren? Hij is medeauteur van het 
boek “Nooit meer slapend arm” waarin hij mensen uitdaagt om 
het heft in eigen hand te nemen en een actieplan te maken voor 
een financieel fitte toekomst. Ook de begroting van geluk komt 
hierbij aan de orde.

PROGRAMMA  
15.30 uur Ontvangst in Theaters Tilburg  
 Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TK Tilburg
  
15.45 uur  Plaatsnemen in de Schouwburgzaal  

•  Interview met Jeroen Bergen en Marc Heuvelmans  
door Marc Meeuwis

 • Presentatie door Kees Koedijk

17.00 uur Proosten op het geluk in het nieuwe jaar tijdens de borrel AANMELDEN

WOENSDAG 9 JANUARI 2019
AANVANG 15.30 UUR • THEATERS TILBURG

Heeft u al een begroting van geluk?

Geluk op de begroting voor 2019. Prof.dr. Kees Koedijk laat u zien hoe u 

zelf de regie kunt nemen over uw eigen geluk! Dit vergt een actieve grond- 

houding. Het is gedaan met passief en lijdzaam afwachten, zeker nu de  

overheid zich steeds verder terugtrekt. Dít is de tijd om het heft weer in eigen 

hand te nemen en uw eigen koers uit te stippelen en zo nodig aan te passen. 

We nodigen u van harte uit voor dé Nieuwjaarsbijeenkomst in Midden- 

Brabant. Naast ondernemers ontmoet u tijdens de borrel ook bestuurders van 

VNO-NCW Midden-Brabant, BORT, de provincie en gemeentes uit onze regio.

 

Heft u samen met ondernemend én besturend Midden-Brabant het glas op een 

gelukkig 2019? Wij hopen u op woensdag 9 januari te zien in Theaters Tilburg.  

Voor nu wensen we u alvast hele fijne feestdagen! 

Jeroen Bergen  Marc Heuvelmans

Voorzitter VNO-NCW Midden-Brabant  Voorzitter BORT

U kunt zich aanmelden via een mailbericht aan  
middenbrabant@vnoncwbrabantzeeland.nl


