Zeeland Port to London kijkt terug op een zeer geslaagde Contacta 2010
Samen met onze partners mochten we ca 100 gasten ontvangen tijdens
onze Business & Bubbles borrel op 4 november. 2010
Het project is bedoeld om concrete bruggen te bouwen tussen Zeeland en Londen op vijf pijlers (de
Olympische ringen) : onderwijs, gezondheidszorg, sport, overheid en bedrijfsleven. Deze bundeling
van krachten geeft Zeeland de kans om geïntegreerd te groeien en gebruik te maken van de
mogelijkheden die de OS 2012 bieden
Ook voor bedrijven is de uitdaging het beste uit zichzelf en hun medewerkers te halen.
Door sport en de Olympische spelen te verbinden aan o.a. bedrijven middels een ambassadeur uit de
sport en het organiseren van o.a. speciale sportevenementen.
Deze doelstelling legt de basis voor promotie van Zeeland en het scheppen van kansen voor
Zeeuwse bedrijven, instellingen en talenten. Dit geeft meer bekendheid en waardering voor het
Zeeuws talent en de Topsporters met naam en zal hen betrokken laten blijven bij de provincie als
ambassadeur en voorbeeld voor de Zeeuwse jeugd
2 nieuwe academies van de Hogeschool Zeeland maar ook het Scheldemond College zien kansen
middels dit project om Zeeuwse jongeren en studenten te behouden en studenten van buiten de
provincie makkelijker te bewegen in Zeeland te komen studeren.
De Roompot neemt hier al een groot voortouw in met een ludieke actie ; Van 25 t/m 28 november
2010 staat het EK Zwemmen korte baan in Eindhoven op het programma.
Roompot Sport biedt u de mogelijkheid om daarbij aanwezig zijn. Wie weet ziet u onze eigen Stefan
de Die schitteren tijdens dit EK.
Een groot aantal bedrijven en organisaties in Zeeland omarmt de campagne Zeeland port to London
2012. Met iedere deelnemer worden persoonlijke afspraken gemaakt over de eigen bijdrage in het
project. De bijdragen van deze partners variëren van het inzetten van menskracht en kennis tot
financiële middelen
Binnenkort worden de partners van het project in bredere setting voorgesteld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen per mail via www.eve-and.com
John Delnoy en Tilly Stroo Smit
	
  
	
  

