G. Venus Sloop- en Asbestwerken B.V.

Aan de besturen van de bij de AFNL
aangesloten organisaties

Datum: 24 november 2017
Betreft: Dag van de Bouw 2017

Geacht bestuur,
Zoals u weet is de federatie in gesprek met Bouwend Nederland over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Vooruitlopend op de definitieve samenwerkingsovereenkomst hebben partijen al wel
besloten gezamenlijk op te treden met betrekking tot De Dag van de Bouw 2017.
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Bouwend Nederland, UNETO-VNI en – heel recent –
VNconstructeurs – hebben de handen ineen geslagen en organiseren gezamenlijk de Dag van de
Bouw 2017. Voor het eerst zijn op de Dag van de Bouw – 20 mei 2017 – naast projecten van bouwen infrabedrijven, ook projecten van gespecialiseerde aannemers, installatiebedrijven en
constructeurs opengesteld. Voor het publiek bijzonder interessant. En, heel dicht bij u als MKBbouwondernemer.
Zoals gezegd, de Dag van de Bouw op zaterdag 20 mei 2017. Uw leden zijn van harte welkom om
mee te doen. U bouwt en onderhoudt in ons land. Elke dag wordt er keihard gewerkt. Waarom laat u
niet zien wat u kunt? Waartoe u in staat bent? Laat zien tot welk hoogstandje u in staat bent!
U wordt bij deze graag uitgenodigd uw leden te vragen welk project zij op zaterdag 20 mei 2017
zouden willen openstellen. Ik verzoek u vriendelijk eventuele projecten (aard van het project en
locatie) kenbaar te maken bij onze directeur Wim de Boer (zie onderstaande contactgegevens). Hij
zal uw leden dan verder op weg helpen. Wilt u vragen of uw leden naast de projectgegevens ook
aangeven op welk e-mailadres zij bereikbaar zijn en wie de contactpersoon voor dit project is?
Wij hopen op een grote deelname.
Met vriendelijke groet,

Henk Klein Poelhuis
voorzitter
Nieuweweg 226, 3905 LT Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal
Telefoon: 0318 - 544900
Fax: 0318 - 544909

Kamer van Koophandelnummer: 30235904
e-mail: secretariaat@aannemersfederatie.nl
Website: www.aannemersfederatie.nl

