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Paaspop Business Event 2019 

Beste collega-ondernemer, 

U heeft wellicht vernomen dat we vanuit VNO-NCW ‘s-Hertogenbosch en de daarbij aangesloten 

bedrijfsterreinverenigingen druk doende zijn om een uniek en geheel nieuw soort Business Event 

voor u te organiseren. 

Voor wie? 

Dit event is voorbehouden aan ondernemers die lid zijn van een lokale bedrijfsterreinvereniging cq 

ondernemersvereniging om op die manier de exclusieve vruchten te plukken van de vele activiteiten 

in deze verenigingen. 

Waarom?  

• Het ontmoeten van collega-ondernemers buiten het vertrouwde en bekende netwerk maar 

binnen de regio waarin we elke dag actief zijn; 

• De ondernemers-leden in de gelegenheid te stellen om de meerwaarde van dit lidmaatschap om 

te zetten in een geste richting haar personeel in de vorm van een gezamenlijke avond uit. 

Overwegingen 

• Uit economisch onderzoek dat VNO-NCW enkele jaren geleden heeft laten uitvoeren naar de 

kracht van ‘s-Hertogenbosch, kwam naar voren dat de stad vele netwerkgroepen rijk is maar dat 

deze in wezen een gesloten bolwerk vormen en feitelijk met de rug naar de regio staan. Anno 

2019 is het onbestaanbaar dat ondernemers cq ondernemingen op zich zelf staan. Zelfs een stad 

als ‘s-Hertogenbosch kan het zich niet meer permitteren om solistisch te acteren zonder dat dat 

een uiteindelijk isolement tot gevolg heeft. Economisch ’s-Hertogenbosch heeft de regio harder 

nodig dan andersom. Het wordt dus tijd om een hand uit te steken naar de regio en hen van 

harte te willen ontmoeten. 
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• Dagelijks, wekelijks en jaarlijks zijn vele betrokken vrijwilligers bezig om naast hun drukke baan 

als ondernemer te zorgen voor een goed functionerende bedrijfsterreinvereniging. Het is een 

bekend feit dat vele niet leden als ‘free-riders’ profiteren van de activiteiten en resultaten van 

deze vrijwilligers. Om de loyaliteit van de trouwe leden te danken is van harte besloten om dit 

event exclusief te organiseren voor leden van bedrijfsterreinverenigingen en/of ondernemers-

verenigingen. 

• We weten allemaal hoe moeilijk het is om aan goed personeel te komen en goede mensen 

vervolgens te behouden. De generatiekloof tussen de jonge generatie en de gemiddelde 

ondernemer is groot en de noodzaak om elkaar beter te begrijpen is groter dan ooit. Daarbij zal 

de grootste beweging van de ondernemer moeten komen. Als bedrijfsterreinvereniging willen 

we met dit event de ondernemer-leden in de gelegenheid te stellen om een kadootje aan hun 

personeel te geven en hen op andere wijze te leren zien en waarderen. Actie is reactie! 

Wat? Paaspop Business Event 2019 

Op Witte Donderdag 18 april 2019 wordt er op Paaspop in Schijndel een Speciaal Business Event 

georganiseerd dat inhaakt op de eerder genoemde doelen en overwegingen.  

Het programma  

Van 17.00 tot 20.00 uur een plenair programma voor de ondernemers (en desgewenst hun 

partners) waarbij het thema is: Het ontmoeten van de onderneming 

achter Paaspop, waarbij het event hét podium vormt voor bijzondere 

regionale business ontmoetingen.   

 Tijdens dit programma wordt een borrel geschonken en wordt er 

gezorgd voor een stevig buffet. 

Vanaf 20.00 uur de 18+ medewerkers (en desgewenst hun partners) van de aanwezige 

ondernemers mogen het festivalterrein op en worden ontvangen door 

hun werkgever(s) om vervolgens met elkaar een onvergetelijke Paaspop 

beleving te ondergaan. 

00.00 uur sluiting om vervolgens de dag erop weer met veel plezier op het werk te 

verschijnen en met elkaar de ervaring van de dag ervoor te delen. 

 (of gewoon alvast te beginnen aan het lange Paasweekend natuurlijk) 

Kosten 

• Voor de eerste plenaire ondernemersdeelnemer van elk bedrijf geldt een vast combi-

arrangement van € 350,00. Dit arrangement bestaat uit één toegangskaart voor het plenaire 

gedeelte, inclusief buffet en consumpties tijdens dit programma en vervolgens toegang tot het 

festivalterrein vanaf 20.00 uur én 10 toegangskaarten voor medewerkers (genodigden van de 

ondernemer) vanaf 20.00 uur (exclusief consumpties). 

• Elke houder van tenminste één arrangementpakket kan een partnerkaart voor het plenaire deel 

bijkopen voor € 100,00 p.p. 

• Elke houder van tenminste één arrangementpakket mag een onbeperkt aantal ‘medewerkers’-/ 

genodigdenkaarten bijbestellen voor € 25,00 p.p. 

• Deze prijzen gelden excl. btw. 

• Consumptiebonnen zijn op het terrein te koop via pin- of cashbetaling. 

• Consumptiemunten zijn vooraf ook via www.PaaspopInnovates.nl te bestellen. Hiervoor 
ontvangt u een e-ticket dat op het festivalterrein verzilverd kan worden. 

http://www.paaspopinnovates.nl/
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In overleg met uw boekhouder kunnen arrangementen waarschijnlijk worden geboekt als onkosten en 

moeten individuele medewerkerskaarten als vallende onder de WKR worden opgegeven.   

 

Informatie 

De komende tijd gaan wij u regelmatig per mail informeren over nadere details van deze avond. Zo 

zijn we aan het bekijken of we vervoer kunnen organiseren vanuit diverse locaties uit de regio, van 

en naar het festival terrein. Kijk voor mee info op www.PaaspopInnovates.nl.  

Tevens laten we u spoedig weten hoe en waar de kaarten te bestellen zijn.  

Vraagbaak van uw bedrijventerrein/ondernemersvereniging is uw secretariaat, Ellen Luijks-

Schramade, email: paaspop@ellensd.nl . Aanmelden en kaartverkoop gaat rechtstreeks via Paaspop! 

 

Paaspop Business Event wordt georganiseerd door: 

        
 

En mede mogelijk gemaakt door :  

 

  

  
 

 

 

 

 

http://www.paaspopinnovates.nl/
mailto:paaspop@ellensd.nl

