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www.vinh.be 
Beste leden momenteel zijn we druk in de weer om onze 
huidige verouderde website aan te passen en te vernieuwen.

De offerten hiervoor zijn in aanvraag en het brainstormen is 
volop bezig van hoe deze site er dient uit te zien en welke 
mogelijkheden we juist dienen te voorzien.

Graag vragen wij dan ook aan onze leden/gebruikers wat jullie 
van dit werkinstrument echt verwachten, zodat wij in de 
opmaak hiermee rekening kunnen houden.

Zelf denken we op dit moment al aan een ledenlijst, een 
ledenpagina met nodige login om ledeninformatie af te 
schermen voor andere bezoekers, contactgegevens van ons 
secretariaat en de leden van de Raad van Beheer, een pagina 
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2015. 

De Voorzitter en Bestuursleden 
van V.I.N.Hoboken hopen dat 
alle leden met hun families, 
vrienden en medewerkers in 
goede gezondheid en met 
succes dit jaar hebben kunnen 
aanvangen en wensen hen een 
veilige haven toe in 2015.  

Doelstellingen 
V.I.N.Hoboken. 

Ook willen we dit jaar door 
onze VINH activiteiten de 
onderlinge contacten tussen 
onze leden nog meer 
proberen te optimaliseren 
zodat we elkaar beter leren 
kennen en we juist weten 
welke bedrijven er zijn en wat 
ze daar juist doen en/of maken 
om zo eventuele synergieën 
en B2B mogelijk te maken, 
want zaken doen met de buren 
of met vrienden of kennissen is 
toch altijd beter en leuker dan 
met een vreemde onbekende. 

V.I.N.Hoboken is er 
voor zijn leden. 

Graag horen wij van u wat wij 
voor u kunnen betekenen of 
wat je graag gerealiseerd en/
of behandeld ziet, ook ideetjes 
voor activiteiten zijn steeds 
welkom op ons secretariaat.
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met mededelingen vanuit het district i.v.m. geplande werken 
e.a., foto’s van voorbije VINH activiteiten, VINH agenda, e.a. 
dus denk met ons mee en laat even iets weten via een mailtje 
of telefoontje aan ons secretariaat, alvast bedankt hiervoor. 

Statutaire Vergadering 2015. 
Op donderdag 05 maart 2015 te 19.00uur zal onze jaarlijkse 
statutaire vergadering wegens het grote succes van vorig jaar 
weer plaatsvinden in Restaurant “ Tante Yvonne “ gelegen aan 
de Vlaamse Kaai 93 te 2020 Antwerpen.

Die avond zal er terug een schitterend 4-gangen menu 
geserveerd worden met aangepaste wijnen, de leden die er in 
2014 bij waren herinneren zich de uitstekende ambiance, de 
live muziek van de chef kok himself met zijn ega & huisvriend 
en onze vele, leuke samenzangen tot in de vroege uurtjes nog 
al was het de dag van gisteren, dus zeker komen want dit is 
een aanrader! 

Weet ook dat onze VINH leden voor dit alles persoonlijk 
slechts 35.00 euro per persoon dienen bij te leggen en dat de 
plaatsen beperkt zijn, dus ook snel zijn is de boodschap. 

De inschrijvingen hiervoor ontvangt u binnenkort.   
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Activiteitenkalender 
V.I.N.Hoboken 2015. 

Graag geven wij hieronder onze 
geplande activiteiten even op 
een rijtje zodat u ze nu al kan 
aankruisen in uw agenda 2015.  

• Donderdag 5 maart 2015 te 
19.00uur jaarlijkse statutaire 
vergadering met diner. 

• Zaterdag 30 mei 2015 
begeleide Lentewandeling in 
de Hobokense Polders. 

• Donderdag 03 september 
2015 te 19.00 uur VINH  Zomer 
drink. 

• Oktober KOBRA activiteit. 

• Alle info en inschrijvingen 
ontvangt u ten gepaste tijden, 
maar stip het nu al aan in uw 
agenda. 

Wist je dat ? 

• Wist je dat V.I.N.Hoboken 
samen met alle andere KOBRA 
verenigingen lid zijn geworden 
van de A12 Business Club en 
dat zo al hun activiteiten nu 
ook voor onze VINH leden 
toegankelijk zijn. 

• Wist je dat ons V.I.N.Hoboken 
secretariaat via e-mail 
info@druk-rypens.be te 
bereiken is.
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