Ladies First
Ladies First is een netwerk opgericht voor
vrouwen uit de regio Rotterdam- Den Haag
– Amsterdam met tenminste vijf jaar
ervaring als zelfstandig ondernemer of als
manager. De deelnemers van het netwerk
hebben met elkaar gemeen dat zij hun
zakelijke ervaringen met elkaar willen
delen, willen leren van de successen van
andere vrouwen en iets voor elkaar willen
betekenen.

Bestuur
De stichting Ladies First is opgericht in 2007
door Marijke van der Velde, Christine Filip,
Justiënne de Lange en Hanneke Westerop.
Vier vrouwen, die jarenlang in de zakelijke
dienstverlening ervaring hebben opgedaan
in vier van elkaar verschillende branches.
Vanuit de overtuiging dat kennis verdubbelt
wanneer je het met elkaar deelt
inspireerden zij elkaar tot het starten van
dit zakennetwerk.

Doelstelling
Het doel van de bijeenkomsten is om naast
het opdoen van inspiratie de deelnemers
ook gelegenheid te bieden om met elkaar
ervaringen uit te wisselen. Deelnemers aan
een netwerk dragen gezamenlijk bij aan de
kwaliteit van de bijeenkomsten en vormen
de belangrijkste bron van inspiratie.
Voldoende relevante werkervaring komt de
kwaliteit van de bijeenkomsten ten goede.
Om een zo breed mogelijk platvorm aan
bedrijven te waarborgen streeft Ladies
First
naar
een
beperkt
aantal
vertegenwoordigers uit elke branche.

De bijeenkomsten
De bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur. Op
de avondbijeenkomsten wordt een buffet
geserveerd, met uitzondering van het
jaardiner. De inhoud van deze avonden zal
variëren, waarbij rekening wordt gehouden
met de wensen van de deelnemers.

Data 2020
In 2020 organiseert Ladies First vijf
bijeenkomsten:
Datum
Tijdstip
Woensdag 29 januari
18.30 uur
Woensdag 18 maart
18.30 uur
Woensdag 27 mei
18.30 uur
Woensdag 23 september 18.30 uur
Woensdag 18 november 18.30 uur
De thema’s van deze bijeenkomsten worden
vermeld op de website.

Locatie
Alle reguliere bijeenkomsten van Ladies First
worden gehouden in:
Auberge De Kieviet
Stoeplaan 27
2243 CX Wassenaar

Deelnemers
Deelnemers aan Ladies First hebben tenminste
vijf jaar ervaring als zelfstandig ondernemer
of als manager.

Kosten
U kunt voor € 175,-- per jaar deelnemen
aan alle reguliere bijeenkomsten van
Ladies First. Betaling vindt plaats door
overmaking van € 175,-- naar IBAN:
NL67ABNA0474296180
t.n.v.
stichting
Ladies First te Den Haag o.v.v. jaarbijdrage
en uw naam. Let op: de bevestigingsemail
is uw nota. Uw bijdrage wordt onder
andere besteed aan de organisatie van de
bijeenkomsten en de public relations van
Ladies First. Per bijeenkomst wordt een
aanvullende bijdrage gevraagd ter dekking
van de kosten. Drankjes zijn voor eigen
rekening en dienen, evenals de separate
bijeenkomstbijdrage,
tijdens
de
bijeenkomst te worden voldaan.

Inschrijfprocedure
Wanneer u besluit deelnemer te worden
van het zakennetwerk voor vrouwen Ladies
First, dan kunt u zich via het
inschrijfformulier
op
de
website
aanmelden: www.ladies-first.biz, linken
naar “over Ladies First” en vervolgens naar
“deelnemer worden”. Na ontvangst van uw
inschrijving
wordt
contact
met
u
opgenomen om de deelname te bevestigen.

Aanmelden bijeenkomst
Na de uitnodiging kunt u zich aanmelden
voor de desbetreffende bijeenkomst via de
website, linken naar “activiteiten” en
vervolgens doorlinken naar “inschrijven
bijeenkomst”. Of u kunt zich aanmelden
via de link in de uitnodiging:
https://www.ladiesfirst.biz/activiteiten/aanmelden-nieuwebijeenkomst

Contactgegevens
Wanneer u nog vragen, heeft, kunt u
contact opnemen met één van de
bestuursleden. Zij zijn te bereiken op de
volgende telefoonnummers:

Voor vrouwen met ervaring en
ambitie

Ladies First

Ladies first is een netwerk waar vrouwen met
zakelijke ervaring en ambitie elkaar kunnen
ontmoeten in een sfeervolle ambiance.

Het zakennetwerk voor
vrouwen met ambitie

Marijke van der Velde (voorzitter)
06 – 536 95 749
Mirella Wessels (penningmeester)
06 – 215 24 845
Margot van Olden (algemeen bestuurslid)
06 – 229 38 287

U kunt uw vraag ook mailen naar:
Info@ladies-first.biz
Website: www.ladies-first.biz
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