In beweging!

Dit jaar was de VAO ‘in beweging’. Tijdens de eerste ALV in februari werd het
jaarthema gepresenteerd en kwamen we ook direct in beweging op de Golfclub
Hoogland Amersfoort. Het jaarthema was de inspiratie voor vele bijzondere en
actieve bijeenkomsten. Zo begonnen we het jaar met de eerste gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie van het Amersfoortse bedrijfsleven. Met meer dan 450 leden van
acht ondernemersverenigingen hebben we geproost op het nieuwe jaar. En het bleef
niet alleen bij proosten. Samen met andere Amersfoortse ondernemers trokken we in
januari langs de scholen om leerlingen te enthousiasmeren voor het
ondernemerschap tijdens de ‘Week van het ondernemen’. Deze gastlessen en de
docentendag zijn elk jaar weer een groot succes.
In maart waren we te gast bij een Amersfoorts bedrijf waar we met recht trots op
mogen zijn: Stagebrothers. We genoten van een inspirerende rondleiding en
presentatie langs de mooiste en meest spectaculaire decors. Een andere inspirerende
omgeving was het Lokaal, waar we met ondernemers uit de regio in debat zijn
gegaan. De eerste helft van het jaar sloten we op bijzonder wijze af. Op steps en
trikke’s maakten we een sportieve puzzeltocht door de binnenstad en gingen we langs
bij VAO-collega’s.
Na de zomer kwamen we weer in beweging tijdens GOAL die we we voor de tweede
keer organiseerden. Tientallen ondernemers gingen met elkaar in gesprek over
ondernemerschap op het podium van Theater De Onze Lieve Vrouw. Inspirerende
workshops van andere VAO-leden maakten de avond tot een groot succes. Ook de
andere vaste onderdelen op het programma van de VAO waren weer succesvol. Zo
rolden we als regio Amersfoort de Rode Loper uit, voor nieuwe ondernemers èn
gevestigde ondernemers. Dit jaar wederom goed bezocht en een groot succes. Zo’n
vaste waarde is natuurlijk ook de innovatietaart waar VAO-ondernemers hun
probleem of idee presenteren en waardevolle feedback ontvangen van de andere
leden. Elske van de Fliert, Hemmo Hemmes en Jeroen van der Bijl organiseerden dat
ook dit jaar weer met veel passie en enthousiasme. Dank jullie wel! En natuurlijk de
gezellige inloopborrels in de Grooten Slock. Het jaar sloten we traditiegetrouw af met
een eindejaarsontbijt. Op een bijzondere locatie: Dierenpark Amersfoort, waar we een
kijkje achter de schermen mochten nemen.
Het was een bijzonder jaar vol nieuwe en inspirerende ontmoetingen. Een jaar met
unieke bijeenkomsten die je alleen bij de VAO vindt. Bijeenkomsten die we samen
met onze leden vormgeven. En daar zijn we trots op. Samen zijn we in beweging en
geven we vorm aan deze prachtige vereniging.
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