House

of

Flanders
House of Flanders (HoF) is een ontmoetingsplaats voor alle Vlamingen
die verantwoordelijkheid dragen in het bedrijfsleven, de politieke,
academische, wetenschappelijke en culturele wereld of andere
belangrijke maatschappelijke groepen. Het doel is het faciliteren van
gemeenschappelijke belangen en creëren van synergieën.

lander

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van House of Flanders biedt heel wat voordelen.
We geven u hierbij graag een overzicht:
• Lid van een exclusieve businesscommunity
• House of Flanders heeft zijn zetel in het prachtige Kasteel Tivoli
• Prioritair gebruik van de faciliteiten (vergader- en ontvangstruimten, bedrijfsevenementen,...),
ingevuld volgens uw persoonlijke noden
• Deelname clubactiviteiten, lezingen en debat met topsprekers, bedrijfsbezoeken, netwerkevents,...
• Samenwerking en schaalvergroting tussen de leden van de community en bewegingsruimte om
hiertoe zelf initiatieven te nemen
• 10% reductie op catering of lunch in Kasteel Tivoli
• 20% reductie op zaalhuur in Kasteel Tivoli
• 10% korting op de best available rate in Hotel Martin’s Patershof
• 10% korting bij SISERA / Hugo Boss Mechelen
Lidmaatschap van het HoF staat enkel open voor natuurlijke personen en is bijgevolg persoonlijk.
Afgevaardigden of vertegenwoordigers van bedrijven of organisaties zullen individueel als lid moeten
toetreden. Een bedrijf of organisatie kan wel tegen voordeeltarief het lidmaatschap aanvragen voor
verschillende door haar aan te duiden vaste vertegenwoordigers.

Ledenbijdrages
Lidmaatschap voor 1 persoon - 2 jaar
• eerste jaar					€ 800
• tweede jaar					€ 800
• vanaf derde jaar				
€ 600

Lidmaatschap voor bedrijven en verenigingen - 2 jaar
• eerste jaar - voor 3 leden			
• tweede jaar - voor 3 leden			
• vanaf derde jaar - voor 3 leden		

€ 1800
€ 1800
€ 1500

Lidmaatschap voor 1 persoon < 36 jaar of > 65 jaar - 2 jaar
• eerste jaar					€ 600
• tweede jaar					€ 600
• vanaf derde jaar				
€ 600

Lidmaatschapstarieven geldig vanaf 1 januari 2018. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij een schriftelijke opzeg gedurende de maand voor de einddatum.

U wenst lid te worden van deze b(l)oeiende business club?
Contacteer ons via secretariaat@houseofflanders.be of 015 70 91 66.

Activiteiten 2018
• Vrijdag 23 februari 2018 - 12u
debatlunch met Karel Anthonissen, gewestelijk directeur bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI)
• Zondag 11 maart 2018 - 9u30
Lezen op zondag door Cyriel Van Tilborgh met Martine Tanghe, Jef Vermassen, Betty Mellaerts, Valerie Eyckmans,
Johan Ral, Rudolf Hecke, Jo Lemaire, Oscar van den Boogaard
• Vrijdag 23 maart 2018 - 18u30
Marc Van de Looverbosch, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Journalisten
• Woensdag 18 april 2018 - 18u30
Leen Van Goethem, Managing associate bij Law Square, de nieuwe GDPR-wetgeving
• Vrijdag 27 april 2018 - 12u
Geert Janssens, hoofdeconoom bij ETION en expert participatief ondernemen
• Donderdag 24 mei 2018 - 12u
Bart Verhaeghe, bezieler Uplace - voorzitter Club Brugge - vicevoorzitter van de Belgische Voetbalbond
• Woensdag 27 juni 2018 - 12u
Fons Leroy, afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Controleer regelmatig www.houseofflanders.be voor updates en nieuwe data!
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CIOforum
belgian business

Wij zijn fier u te kunnen melden dat House of Flanders
een samenwerkingsakkoord heeft met het CIOforum.
Wat is CIOforum?
CIOforum is een netwerkorganisatie waar kennis gedeeld en samengewerkt wordt met specialisten in
strategische IT-onderwerpen. CIOforum organiseert netwerk activiteiten en verschaft een interactief
platform aan IT-professionals om de problemen en trends in een voortdurende veranderende
bedrijfsomgeving te bespreken. CIOforum telt een 300-tal leden.
www.cioforum.be

Waaruit bestaat het samenwerkingsakkoord?
CIOforum organiseert events en masterclasses waaraan telkens 6 leden van House of Flanders GRATIS
kunnen deelnemen. Op de activiteiten van House of Flanders kunnen telkens 6 leden van het CIOforum
inschrijven.

Hoe kan u inschrijven op de activiteiten van het CIOforum?
Zes leden van HoF kunnen zich gratis inschrijven op een event of masterclass van het CIOforum naar
keuze via het secretariaat van House of Flanders.
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