
Beste Gamechanger, 

Hierbij nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan Changing the GAME PLUS! 
Een initiatief van de Associatie voor Jeugd, FCB en Broosz. 

Datum en locatie! 
Op dinsdag 6 oktober a.s. starten we samen dit netwerk op. We hebben een 
inspirerende plek gevonden aan de IJ-oever in het creatieve centrum van Amsterdam-
Noord bij de Federatie, Werkfkade 8, 1033 Amsterdam. Klik voor de routeplanner. 
Vanaf 09.00 uur ben je welkom. Om 09.30 uur starten we met de introductie en 
kennismaking! We werken tot 20.00 uur (lunch & buffet zijn inbegrepen). Bestuurders 
zijn welkom vanaf 17.00 uur. Dan zullen ook FCB en de Associatie voor Jeugd aanhaken. 

Programma Meet-up 
09.00 - 09.30 uur Inloop 
09.30 - 12.00 uur Introductie & Kennismaking 
12.00 - 13.00 uur LUNCH 
13.00 - 16.00 uur Co-Creatie 
16.00 - 17.00 uur Gast: Angelique Koevoets 
17.00 - 17.30 uur Aankomst bestuurders/sponsoren 
17.30 - 18.30 uur BUFFET 
18.30 - 20.00 uur Dialoog 

Graag invullen! 
We willen je vragen een korte vragenlijst in te vullen vóór vrijdag 2 oktober! Kost je een 
paar minuten tijd. Dank je wel. Hierbij de link naar de survey. 

Voorbereiden! 
Vijf organisaties maken nu deel uit van dit platform. Om elkaar goed te leren kennen 
willen we je vragen een korte presentatie voor te bereiden met je team (max. 10 
minuten) waarin jullie in ieder geval aangeven: 
- voor welke uitdagingen jullie nu staan? 
- wat ieders rol is en wat jullie drijft? 
- welke ambitie voor vernieuwing jullie hebben? 
- hoe dit netwerk daaraan kan bijdragen? 
Mocht je gebruik willen maken van de beamer, zorg dan zelf voor laptop e.d. Mocht je 
vragen hebben daarover, stuur mij dan een bericht georgette@broosz.nl. 

Mocht je verhinderd zijn? 
In de bijgevoegde deelnemerslijst staan alle namen van de deelnemers en hun 
bestuurders. Wij gaan er vanuit dat iedereen komt. Mocht je toch verhinderd zijn 
(geldt ook voor de bestuurders), graag zo spoedig mogelijk mailen via 
georgette@broosz.nl. Dit in verband met de catering van lunch en buffet. Voor vragen 
ben ik ook mobiel bereikbaar op 0625097673. We zien ernaar uit je te ontmoeten! 

Met vriendelijke groet, namens de Associatie voor Jeugd, FCB en mijn collega Jan Smit, 

Georgette Kempink

http://www.defederatie.nl/wp-content/uploads/2015/05/Federatie-Plattegrond-2015.pdf
https://www.google.nl/maps/dir//De+Federatie+B.V.,+Werfkade+8,+Amsterdam/@52.4032117,4.8868212,17z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0x0:0xeebd0fb3986074c8!2sDe+Federatie+B.V.!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c6099adb30a67f:0xeebd0fb3986074c8!2m2!1d4.8875814!2d52.4030605
https://nl.surveymonkey.com/r/TJYXBWR
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