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Beste relaties van Jan Krediet / Kamer van Koophandel Rotterdam

ons kenmerk

uw kenmerk

datum

7 maart 2008
betreffende

bijlagen

Afscheidsreceptie

doorkiesnummer

010-402 78 26

Geachte heer, mevrouw,
Op dinsdag 1 april a.s. (voor deze uitnodiging bedoeld als gewone datum) neemt Jan Krediet afscheid
van de Kamer van Koophandel Rotterdam.
De receptie wordt gehouden van 17.00 uur tot 20.00 uur in ons bedrijfsrestaurant.
Sinds 1977 is Jan Krediet werkzaam bij de Kamer. Hij kwam in dienst als medewerker wetsuitvoering,
werd later startersvoorlichter en de laatste 9 jaar is hij bedrijfsadviseur geweest.
Familie-omstandigheden hebben Jan Krediet doen besluiten om zich definitief in Amsterdam te vestigen,
waar hij ook op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging.
In de sfeer van Jan Krediet, “netwerker pur sang”, zal de receptie het karakter hebben van een
netwerkbijeenkomst, waar u uitgebreid de gelegenheid hebt om uw collega’s, (aspirant-)ondernemers,
MKB-adviseurs, etc. te ontmoeten.
Graag vernemen wij per email of wij op uw komst mogen rekenen (evenementen@rotterdam.kvk.nl).
Met vriendelijke groet,

Mr M.J. (Rienk) van den Berg
Directeur Voorlichting

“Kadotip” met toelichting:
Jan zou graag een financiële bijdrage ontvangen voor zijn dochter Giulia. Zij is op 13 november 2006
geboren en in haar vijfde levensmaand is er bij haar een chronische vorm van epilepsie geconstateerd.
Samen met haar moeder zet Jan zich in om zijn dochter de maximale kwaliteit van leven te geven. Veel
wordt in Nederland vergoed, maar niet alles. Een heuse snoezelkamer met daarin een groot gezinsbad,
zullen Giulia dagelijks maximaal kunnen stimuleren om er uit te halen wat in haar zit. Als alles mee zit,
zullen naast Jelle, de levenspartner van Jan, ook Giulia en haar moeder tijdens de receptie aanwezig
zijn. Giulia heeft een eigen postbankrekening tw “4031106” tnv Giulia van Dooren te Amsterdam.
RABOBANK 36.21.75.063
Kamer van Koophandel Rotterdam

Postbank 68940

Kantoren in: Dordrecht, Gouda, Rotterdam

Inzage handelsregister: T 0900 – 1234567 (0,70 eur)

Alle inlichtingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven, zonder aansprakelijkheid onzerzijds.

E-mail: info@rotterdam.kvk.nl

