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Van de voorzitter 



 

 

Beste Leden, 

  

De aflopen borrel bij Brasserie Park was weer een succes. Bekende maar ook 

onbekende gezichten waren aanwezig en jullie hebben velen van elkaar 

gesproken door het rouleerzitsysteem. Het bijgaande filmpje geeft een indruk 

van deze geslaagde borrel.  

  

Voor velen van jullie is de zomervakantie bijna  in zicht. Hopelijk lopen de 

besmettingscijfers niet nog verder op en kan iedereen gaan genieten van een 

welverdiende vakantie. Even tot bezinning komen zodat we weer uitgerust na 

de zomervakantie aan de slag kunnen met nieuwe energie. Om jullie na de 

zomer een goede start te geven hebben wij de sloepentocht dit jaar naar 

donderdag 9 september verplaatst. In deze nieuwsbrief en op de website 

kunnen jullie je hiervoor aanmelden. Leuk om jullie dan weer te zien en te 

spreken. 

  

Fijne zomer en ik hoop jullie weer gezond en fit in september te mogen 

ontmoeten of later in het jaar. 

  

Lorien de Roode 

 

Voorzitter LOV 

 

 

 

LOV sloepentocht 
9 september 2021 van 14:15 tot  20:30 



 

 

Het netwerkseizoen start dit seizoen met de LOV Sloepentocht. We zijn druk bezig met de 

voorbereidingen van dit evenement, waarvan de details later volgen. Wel zullen we starten 

met koffie/thee, om daarna met goedgevulde boten (met leden, hapjes en drankjes) te gaan 

varen. We sluiten de sloepentocht af met een BBQ.  Hou er rekening mee dat we rond 

14.15 uur verzamelen en dat de BBQ rond 20.30 uur afgelopen is. Alleen aanmelden voor de 

sloepentocht, of BBQ is ook mogelijk. 

 

Omdat het programma nog niet rond is kunnen we nog geen specifieke prijs vermelden voor 

deelname aan dit evenement, maar hou er rekening mee dat de bijdrage aan dit evenement 

+/- 52,50 EURO per persoon bedraagt.  Dit is inclusief BBQ (met drank), hapjes & drankjes 

aan boord van de sloep en uiteraard de koffie/thee voordat we gaan varen. 

 

Aanmelden  

 

 

https://lovleiderdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ca5b3a84f6fdd6bfcdaf32e5e&id=6dcb2a2a5b&e=ae54a0d014


  

Stageplaatsen gezocht voor online Stagebeurs 
  

Ben je een erkend leerbedrijf en heb je een mbo stageplaats of leerwerkplek? Meld je dan 

vóór de zomervakantie aan voor de online Stagebeurs071. Dat kan 

via http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFclNDoIwEAbQz5W3GdoE

FN1ojKz0EvwM2GSgdVpsPIj38WjGt32bLb5X4PMEVN5l3VHUF82tk94vSb1Q72fY3b0Jt4s

x9aEqLSZ14-j4LOwG1sFroEXwSCkciyLnTDG1E3e8ajR7-z_g1AA_US4h8g&Z. De online 

stagebeurs vindt plaats op donderdag 2 september van 15.30 tot 17.30 uur. Maak dan 

persoonlijk kennis en vind zo de juiste student voor jouw bedrijf. Er worden plaatsen 

gezocht voor alle opleidingen. De eerste 100 stageplaatsen zijn inmiddels online zichtbaar. 

Doet je mee? 

  

Door COVID is het stagetekort onder met name mbo-jongeren erg opgelopen. Om dit 

probleem om te lossen zijn partners van Economie071 het Stagepact071 gestart. Het pact 
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bestaat uit verschillende acties om bedrijven te motiveren om (weer) stageplaatsen en 

leerwerkplekken aan te bieden.  

  

Voor het vinden van de juiste match tussen student en bedrijf, wordt de online 

Stagebeurs071 georganiseerd. Bedrijven worden opgeroepen om nu stageplaatsen aan te 

bieden 

op http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFclNDoIwEAbQz5W3GdoEF

N1ojKz0EvwM2GSgdVpsPIj38WjGt32bLb5X4PMEVN5l3VHUF82tk94vSb1Q72fY3b0Jt4sx

9aEqLSZ14-j4LOwG1sFroEXwSCkciyLnTDG1E3e8ajR7-z_g1AA_US4h8g&Z zodat 

studenten zich kunnen oriënteren. Vervolgens maken de studenten via een handig systeem 

een aantal afspraken voor één op één gesprekken met deelnemende bedrijven. Na de zomer 

vinden deze gesprekken plaatst tijdens de online Stagebeurs071 op 2 september.  

  

Bedrijven en organisaties die een stageplaats of leerwerkplek aanbieden moeten erkend zijn 

als stagebedrijf door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Een 

aanvraag hiervoor kan eenvoudig gedaan worden via de website Leerbedrijf worden | SBB 

(s-bb.nl). 

  

Bedrijven die niet online aanwezig kunnen zijn, kunnen contact opnemen met stagejager 

Cynthia Romijn. Zij gaat vervolgens aan de slag met het vinden van een koppeling tussen 

vraag en aanbod. Zij is bereikbaar via stagejager@economie071.nl. 

 

 

  

 

   

• 9 september sloepentocht en bbq - kick off LOP 

• 28 oktober borrel 

• 24 november Sinterklaas 

• 16 december Kerstdiner 
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