> 	Initiatief Zoekt Nemer
Uitnodiging
ONLINE

27 OKT

Nu ook in Dordrecht > 	

Dordtse ondernemers, organisaties en initiatieven zetten zich in om de stad eerlijker,
socialer en duurzamer te maken. ‘Ondernemen met impact’ noemen we dat. En dat
verdient aandacht!
Daarom sluit Dordrecht dit jaar aan op de landelijke Impact Days. Op 19, 20 en 21
november 2020 staat ‘Ondernemen met impact’ voor het eerst breed op de stads
agenda van Dordrecht.

	Wat zijn The Impact Days? Wie doen mee? Wat is de meerwaarde voor
de stad? Hoe kun je hier zelf aan bijdragen?
Het doel van dit jaarlijks terugkerende evenement is om in Dordrecht ‘Ondernemen
met impact’ verder uit te bouwen, de beweging te versnellen en andere initiatief
nemers en ondernemers te inspireren. Tijdens deze editie van IZN vertellen we je
alles over The Impact Days Dordrecht en hoe je mee kunt doen.
Primeur
Uit eerste hand: wethouder Maarten Burggraaf geeft uitleg over het hoe en waarom
van de spiksplinternieuwe subsidieregeling ‘Ondersteuning van maatschappelijke
initiatieven’. Dat mag je zeker niet missen!

Initiatief Zoekt Nemer
ONLINE
Tijdens de verrassende avonden van
Initiatief Zoekt Nemer is er podium
voor inspirerende sprekers, nieuwe
maatschappelijke initiatieven en
bijzondere ontmoetingen.
Met als doel Dordrecht (nog) mooier,
creatiever, socialer en duurzamer te
maken. Initiatief Zoekt Nemer is voor
iedereen met hart voor de stad.
Zolang het Coronavirus niet onder
controle is organiseren we
Initiatief Zoekt Nemer ONLINE.
In de tussentijd hopen we
natuurlijk op betere tijden.

Muziek
Online of offline: geen IZN zonder muziek. Het Tigual Trio verwent je tussen de
bedrijven door, met hun gevarieerde repertoire.

Wegens groot succes
geprolongeerd

Deelnemen

Initiatief Zoekt Nemer Online is op dinsdag 27 oktober om 20.30 uur
en duurt 30 minuten. Tot 20 minuten na afloop is er de mogelijkheid tot live chatten
met elkaar.
Je kunt deze online sessie volgen via Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/88234878005
Nog niet eerder gebruik gemaakt van Zoom?
Meer uitleg vind je op www.stichtingmbodordrecht.nl/zoom

Stichting
Maatschappelijk
Betrokken
Ondernemen
in Dordrecht

Cheesecake*
tijdens deze Initiatief Zoekt Nemer Online
Meldt het ons via
Stichting
www.stichtingmbodordrecht.nl/izn-2/

Maatschappelijk
Dan kan je jouw cheesecake
dinsdag
27 oktober tussen 14.00 en
17.00 uur
Betrokken
ophalen bij restaurant Post
Ondernemen
(Johan de Witstraat 128).
Dordrecht

*Lekker smullen tijdens IZN met
koffie of thee (of iets sterkers).
Let wel: verboden om
vooraf te snoepen ;-)

