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Nijmegen,  november 2019 

DINSDAG 26 NOVEMBER 2019:                                                  
FEESTELIJK EN OVERHEERLIJK EINDEJAARSDINER !!!!  

 
 

Op dinsdag 26 november aanstaande zullen we het NIJFIN-jaar weer op geheel feestelijke wijze 
afsluiten met het inmiddels traditionele eindejaarsdiner, wat dit jaar voor het eerst zal 
plaatsvinden in  “Hotel restaurant Rozenhof” aan de Nijmeegsebaan 114 Heilig Landstichting!  
 
Het menu van het eindejaarsdiner houden we natuurlijk nog even geheim, maar dat het erg 
smakelijk zal zijn, zal niemand verbazen.  
 
Het eindejaarsdiner is DE aangewezen gelegenheid om met elkaar eens goed terug te blikken op 
het afgelopen jaar, om het komende jaar samen onder de loep te nemen en tevens om op 
uitstekende wijze opnieuw kennis te maken met de leden uit ons eigen netwerk!  
Het belooft een mooie avond te gaan worden! 
 
Wij hebben en er erg veel zin en nodigen je daarom graag uit om op dinsdag 26 november 
aanwezig te zijn! Wij rekenen er dan ook op dat er heel veel leden aanwezig zullen zijn.  
Meld je dus snel aan bij: Edwin Lotz: e.lotz@tenbergenotar.nl 
 

Indien je speciale dieetwensen hebt (geen vlees, geen vis, vegetarisch, allergiën, glutenvrij etc.), 

wil je dit dan ook aangeven? 

 

S.v.p. aanmelden uiterlijk donderdag 21 november a.s. bij Edwin Lotz: 
e.lotz@tenbergenotar.nl 
 
Kosten van deze avond: gratis voor leden van NIJFIN en introducés 

http://www.nijfin.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mamsatwork.nl/home/wp-content/uploads/2010/11/feest-champagne.jpg&imgrefurl=http://kayat-kandi.blogspot.com/2011/08/op-het-feestje-voor-de.html?m%3D1&docid=I4rMNRXKAlP5JM&tbnid=LZ8hoFBda6Q2xM:&vet=10ahUKEwj9uOLkzb3eAhWRZFAKHbTCCAUQMwhrKDcwNw..i&w=444&h=559&bih=861&biw=1142&q=plaatje%20feest%20en%20champagne&ved=0ahUKEwj9uOLkzb3eAhWRZFAKHbTCCAUQMwhrKDcwNw&iact=mrc&uact=8
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Mede in verband met de bestelling van de juiste aantal couverts, verzoeken wij je vriendelijk  

om als je je hebt aangemeld ook echt te komen. Ook zouden we het fijn vinden dat je niet 

onaangekondigd komt, maar dat je je echt vooraf aanmeldt bij onze secretaris, Edwin Lotz. 

Wil je alsjeblieft je aan- of afmelding, uiterlijk donderdag 21 november a.s. doorgeven aan het 

secretariaat van NIJFIN? Bereikt jouw afmelding ons ná donderdag 21 november a.s. dan zijn wij 

helaas genoodzaakt je € 40,00 in rekening te brengen. 

 

Het programma van de avond 

 17.30 ‐ 18.00 uur:  Ontvangst met apératief 

 18.00 ‐ 22.30 uur:  Feestelijk Eindejaarsdiner  
 
DRESSCODE: CHIC 
 
Plaats:   locatie: “Hotel restaurant Rozenhof” aan de Nijmeegsebaan 114 Heilig 

Landstichting 
                                                              
Kosten:                            gratis voor leden van NIJFIN en introducés 
 
Aanmelden:                              bij onze secretaris, Edwin Lotz, Email: e.lotz@tenbergenotar.nl 
 

Wij verzoeken je vriendelijk tijdig aanwezig te zijn, zodat wij op de geplande tijden met de lezing 

en het diner kunnen aanvangen. 

 

DUS TOT ZIENS OP DINSDAG 26 NOVEMBER AANSTAANDE! 
 
HET BESTUUR VAN NIJFIN 
 
 

Oproep: Wij kunnen ook op deze avond nog altijd leuke nieuwe leden gebruiken! 
Mocht je een introducé mee willen nemen, dan is deze van harte welkom! Wil je wel zo vriendelijk 
zijn dit te melden bij je aanmelding, voorzien van zijn of haar gegevens? Je introducé mag 
eenmalig kosteloos deelnemen aan de bijeenkomst inclusief diner en drankjes.  

http://www.nijfin.nl/
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NOTEER DE VOLGENDE DATUM OOK ALVAST IN JE AGENDA*: 
 

 
 
 

 Maandag 27 januari  2020:  ALV met aansluitend nieuwjaarsborrel  
(locatie: “Hotel restaurant Rozenhof”) 
 

 Data volgende bijeenkomsten volgen zsm 
 

 
 
* Genoemde data zijn onder voorbehoud.  
 Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvang je nog een uitnodiging. 
  
 Tenzij specifiek aangegeven vinden alle bijeenkomsten plaats in:    
       “Hotel restaurant Rozenhof” aan de Nijmeegsebaan 114 Heilig Landstichting 
 
 
 
 

 
Kosten lidmaatschap 2019: 
Het lidmaatschap van NIJFIN bedraagt op jaarbasis € 220,00 (BTW-vrij). Hierdoor kun je kosteloos 
deelnemen aan alle lezingen en netwerkavonden, inclusief diner en een aantal consumpties. 
 

http://www.nijfin.nl/

