
  
ROTARY CLUB ZIERIKZEE                Zierikzee, 23 februari 2016 
 

 

uitnodiging bezoek 

  
 
Door bemiddeling van Frans Muller zijn wij in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan 
Microsoft Nederland in Amsterdam op vrijdag 15 april 2016. De Commissie Bijzondere Bijeenkomsten 
nodigt u en uw partner dan ook van harte uit voor deze ongetwijfeld interessante kennismaking met 
wereldwijd een van de grootste bedrijven uit de automatiseringssector.  

  
PROGRAMMA bezoek Microsoft op vrijdag 15 april 2016 
 
10.15 uur  Vertrek per bus uit Zierikzee (vanaf parkeerterrein Grevelingenstraat, Zierikzee) 
12.00 - 13.00 uur Ontvangst en lunch bij Microsoft te Amsterdam (Schiphol) 
13.00 - 13.05 uur Welkomstwoord door Frans Muller van DSA ICT 
13.05 - 13.45 uur Sessie “Microsoft’s missie en visie op de toekomst” 
   door Michel Bouman van Microsoft 
13.45 - 14.00 uur Koffie/theepauze 
14.00 - 14.45 uur Sessie “Het nieuwe werken” door Michel Bouman van Microsoft 
14.45 - 15.00 uur  Vragen 
15.00 - 15.30 uur Rondleiding Microsoft 
15.45 uur  Vertrek bij Microsoft 
17.00 uur   Aankomst bij de SS Rotterdam te Rotterdam. 
   Rondwandelen op de opengestelde dekken, drankje op eigen gelegenheid. 
18.00 uur  Aanvang 3 gangen diner in de Club Room van de SS Rotterdam 
21.00 - 21.30 uur Vertrek per bus naar Zierikzee 
Vanaf 22.00 uur Aankomst in Zierikzee 

 
    De kosten voor dit uitstapje worden bepaald door het vervoer per bus  
    en het diner op de SS Rotterdam. De lunch bij Microsoft wordt ons  
    aangeboden door DSA ICT. Wij vragen u voor deze dag een bijdrage  
    van € 59,50 per persoon. Het 3-gangen diner is inclusief koffie/thee.  
    Drankjes zijn voor eigen rekening.                                                                     
 
Opgave voor deelname graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 april a.s. via de website.  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn deel te nemen dan verzoeken wij u dringend zich af te melden 
eveneens via de website. 
 
 
 
De Commissie Bijzondere Bijeenkomsten,  
Pieter de Groot, Carien Cankrien, Dies van ’t Leven, Siemco Louwerse                     


