


JCI BUSINESS & NETWORKING DAY 

• Jaarlijks evenement van JCI Vlaanderen met focus op 

business & networking 

 

• Voor het eerst in Mechelen en voor het eerst opengesteld 

voor niet-leden 

 

• Een platform voor ondernemende mensen om ervaringen 

te delen en om “Ondernemingszin” een boost te geven. 



PROGRAMMA 

VOORMIDDAG    

• Opening door BART SOMERS 

• Key note door Lieven Vanlommel 

 (StarMeal) 

• Initiatietrainingen 

ondernemersthema’s, o.a.  

– Brainstorming 

– Starter workshop (business plan) 

– Leadership 

– Marketing 

– Debatteren 

– Soft skills 

 

NAMIDDAG 

• Praktische workshops 

– Brainstorming 

– Mindfulness 

– Creatief met reclame 

– Office of the future 

– Ervaringsdeling (JCI BEEP) 

– Diverse JCI business workshops 

– Cultural differences 

• Afsluitende key note: 

 Danielle Vanwezenbeeck 

AVONDPROGRAMMA: netwerkreceptie LINK! Deluxe met walking Dinner. 



LOCATIES 



1e URBAN GOLF TROPHY 

Een “rebelse” manier om de mooiste plekjes van Mechelen te leren kennen: 
URBAN GOLF parcours met 9 holes met start/stop op de Haverwerf. 

• Haverwerf/Vismarkt 
• Sint Rombouts 
• Groot/Klein Begijnhof 
• St. Katelijnekerk 
• Veemarkt 
• Kruidtuin 
• Zoutwerf 
 

De winnaar van de Urban Golf Trophy 
krijgt een mooi buitenlands Novotel 
weekend arrangement aangeboden. 

Powered by  



steunt IK WORD DONOR.BE 

JCI Vlaanderen redt een mensenleven met jouw medeleven. 

 Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is 
transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Een hart, een 
lever of een nier kunnen een leven redden. Helaas is de vraag naar organen op 
dit moment groter dan het aanbod.  
 
In België staan momenteel 1300 mensen op de wachtlijst voor orgaandonatie. 
Er zijn slechts 150.000 mensen geregistreerd als donor. Dit is te weinig. 
Jaarlijks sterven nog teveel mensen door een gebrek aan donoren.  
 
De Franklin Sleuyter Foundation wil via hun acties en via Ik word donor het aantal 
geregistreerden optrekken tot 200.000 tegen eind 2013.  

 Met dat getal overschrijden we het aantal mensen die 

 bezwaar hebben ingetekend.  
 
Veel artsen en organisaties steunen ikworddonor.be.  

 Ook zij ijveren voor meer registraties, meer prelevaties 

 en het bespreekbaar maken van het onderwerp. 

http://ikworddonor.be/

