Trots op de Euregio

LES AMIS GASTREUNOMIQUES (LAG)
Wat is Les Amis?
Les Amis GastrEUnomiques (LAG) is een stichting, welke tot doel heeft om een platform te bieden voor
leveranciers aan de horecabranche, die actief zijn in de Euregio MaasRijn. Vier keer per jaar komen de ‘Amis’
samen, voor:
 Het uitwisselen van kennis en ideeën
 Het verkrijgen van inzichten in trends en marktontwikkelingen
 Het creëren van een informeel netwerk vormt de basis
 Een sterke binding en samenwerking met de grootste euregionale vakbeurs, de BBB, van Limburg
centraal stellen.
Het Bestuur
Non Executive bestuur
Charles van Goch (Mise en Place / Bestuurslid)

Executive bestuur
Bob America (Staffable Payroll / Voorzitter)
Leon Keppels (Horecahuis Limburg / Vice Voorzitter)
Maartje Beijsens (Advisor S4H/ Penningmeester)
Erik Stroink (MECC Maastricht / Bestuurslid)
John Wilkes (Blycolin / Bestuurslid)

Het Secretariaat
Het Secretariaat van LAG wordt gevoerd door Servicecenter 4Hospitality (S4H), gevestigd op de Jeruzalemweg
2, 6222 NG Maastricht, 043-3561091, lesamis@servicecenter4h.com; 1e contactpersoon: Stephanie Cleven
Wat houdt het lidmaatschap van Les Amis GastrEUnomiques in?
Het lidmaatschap Les Amis GastrEUnomiques wordt jaarlijks aangeboden vanaf 1 oktober t/m 30 september.
Het contract wordt stilzwijgend verlengd elk jaar en kan ten laatste voor 1 september worden opgezegd voor
het daaropvolgende jaar. Deze verklaring moet worden gegeven via een geschreven brief aan het LAG
secretariaat via post of e-mail.
De jaarlijkse vergoeding voor een Ami bedraagt € 395,00 (excl. BTW). De vergoeding zal in september worden
gefactureerd voorafgaand aan elk jaar en is verschuldigd binnen 14 dagen na de factuurdatum (conform
reguliere betalingsvoorwaarden).
Wat krijgt een‘Ami’ hiervoor:
Events (Deelname)
 Persoonsgebonden uitnodiging voor 4 netwerkbijeenkomsten per jaar; in de Euregio MaasRijn
 Toegang voor 2 personen gedurende de 3 BBB-beursdagen (inclusief toegang Folie Culinaire) in 2015 tot de
stand ‘Place des Amis‘ inclusief F&B
 2 toegangskaarten (à €150,- all-in) voor VIP-feest CluBBB op maandag 5 oktober 2015
 Toegang tot de TEFAF op 16 maart 2016
 De mogelijkheid om partners en/of relaties te nodigen voor diverse bijeenkomsten (dit staat duidelijk
vermeld op de uitnodiging van de desbetreffende bijeenkomsten)
Exposure (Vermelding)
 Bedrijfslogo en naamsvermelding van de Ami wordt meegenomen op de stand ‘Place des Amis’ door middel
van een bannier
 Bedrijfslogo en naamsvermelding van de Ami in het ‘Place des Amis’ programmaboekje
 Profiel van de Ami op de website van Les AmisGastrEUnomiques
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 Bedrijfslogo en naamsvermelding van de Ami op diverse (Audio) Visuele uitingen tijdens de 4
netwerkbijeenkomsten
 Pers aandacht & positionering binnen de Euregionale markt
Overig
 Secretariaat wat de communicatie verzorgt, de meetings organiseert, het leden beleid uitvoert en de
stichting uitbreid
 Mogelijkheid om (in overleg en na goedkeuring door Bestuur) haar producten/diensten in te zetten en te
promoten bij de 4 netwerkbijeenkomsten
 Mogelijkheid tot het aanleveren van producten voor goodiebag(s) & give-aways

Jaarprogramma (voorlopig)
- 5, 6, 7 oktober 2015 -

Place des Amis, BBB Maastricht, Folie Culinaire

Gedurende de 3 beursdagen, ben je als Ami welkom op het Place des Amis, waar dagelijks een interactief en
interessant programma wordt gevoerd met o.a. de uitreiking van de Columbus Trophy, de officiële opening van
de BBB & Folie Culiniare en topsprekers, en de nodige hapjes en drankjes ter beschikking zijn. Tevens worden
diverse netwerkclubs uit de omgeving genodigd om naar het Place des Amis te komen, om zo de
netwerkmogelijkheden te vergroten. Een bezoek aan de BBB & Folie Culinaire zit hierbij inbegrepen en toegang
tot het exclusieve VIP-feest CluBBB op maandagavond.

- 16 maart 2016 -

TEFAF

Na een korte gathering, zullen wij gezamenlijk een bezoek brengen aan de 29ste editie van The European Fine
Art Fair (TEFAF); de grootste en meest prestigieuze kunstbeurs van Europa.

- 1 juni 2016 -

Tour leden

Om de interactie nog meer te vergroten, brengen wij deze dag een bezoekje bij een aantal van onze eigen
Amis. Wat is er nou leuker dan een “kijkje in de keuken” te nemen bij gelijkgestemde professionals?

- 25 augustus 2016 -

Preuvenemint

Tijdens de 35ste editie van ‘t Preuvenemint zindert de gastronomische hoofdstad Maastricht weer van genot.
Op het Vrijthof, omgebouwd tot het grootste open lucht restaurant van Nederland, laten wij ons verrassen
door de culinaire smaakexplosies!
Indien u wilt toetreden als ‘Ami’ tot de stichting ‘Les Amis GastrEUnomiques’, gelieve dit document getekend te
retourneren.
Bedrijfsnaam:
Naam ‘Ami’:
Handtekening ‘Ami’:
Bedrijfsstempel:

.......................
.......................
.......................

Naam Bestuurslid:
Datum:
Handtekening Bestuurslid:

.......................
.......................
.......................

