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“Meest belovend Exportbedrijf “ 

Trots en fier willen wij u melden dat United Caps, één van onze 
V.I.N.Hoboken leden, is bekroond met de award voor “ Meest 
belovend Exportbedrijf “ op de Nacht van de KMO, een jaarlijks 
evenement dat prominente KMO’s en Vlaamse ondernemers 
huldigt. Wij feliciteren het United Caps Team van Hoboken met 
deze Award wat zeker een erkenning is voor de expertise en 
het sterke innovatieve karakter van dit bedrijf die het in staat 
stellen om globaal mee te spelen en te exporteren. 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Heb je onze nieuwe 
website al bezocht? 

Want alle informatie over 
V.I.N.Hoboken , het agenda, de 
contactgegevens, foto’s en 
allerlei  links zijn daar snel en  
overzichtelijk terug te vinden, 
ga hem dus snel ontdekken op 

www.vinh-hoboken.be   

Inschrijven activiteiten. 

Gelieve uw inschrijvingen te 
mailen naar 
walter.celis5@telenet.be
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Statutaire Vergadering V.I.N.Hoboken. 

Op 21 april 2016 om 19.00uur zal V.I.N.Hoboken zijn jaarlijkse 
Statutaire Vergadering houden in het gerenommeerde “ 
Restaurant De Ceder “ in de Molenstraat  te 9150 Kruibeke 
waar na de welkom receptie een diner volgt met een 
verrukkelijk 5-gangenmenu, inschrijven kan nog tot 15 april en 
uw persoonlijke bijdrage zal 79,00 per persoon bedragen. 

Zomerdrink bij Meubelmakerij DEUMENS. 

Naar goede gewoonte organiseren we na de zomervakantie op 
15 september 2016 onze jaarlijkse zomerdrink, dit jaar zijn wij 
te gast bij Meubelmakerij Deumens in de Smallandlaan  14 C, 
de catering zal er verzorgd worden door “ Salons Schoeters “.

www.vinh-hoboken.be �2

Activiteitenkalender 
V.I.N.Hoboken 2016. 

Graag geven wij hieronder onze 
geplande activiteiten zodat u ze 
kan aankruisen in uw agenda.  

• 21 April  2016 om 19.00uur 
jaarlijkse statutaire vergadering 
in het“Restaurant De Ceder “ te 
Kruibeke. 

• In Juni 2016 plannen we een 
begeleide stadswandeling  of 
een bezoek aan het Stadhuis 
van Antwerpen, alle info en 
inschrijvingen ontvangt u ten 
gepaste tijden, maar stip het 
nu al aan in uw agenda. 

• 15 September 2016, jaarlijkse 
zomerdrink bij Meubelmakerij 
Deumens. 

• Oktober 2016 plannen we een 
Bowlingavond met etentje bij “ 
Wima Bowling”, een leuk en 
ontspannend moment samen 
en met collega ondernemers 
juiste datum en info volgen. 
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