OPEN CONTACT CLUB KNOKKE
ACTIVITEITENKALENDER 2019

Vrijdag 19 april 2019
Prof. dr. em. Yvan Vandenberghe

De Russische communistsche revolutie van 1917: een
noodzaak of een mirakel?

Zonder het fanatisme van W. Lenin en de inmenging van de Duitse
geheime diensten zou de revolutie nooit hebben plaats gevonden.

Vrijdag 17 mei 2019
Joachim Coens Gedelegeerd bestuurder van het Zeebrugse havenbstuur
De haven van Zeebrugge en haar uitdagingen voor de
toekomst

De haven van Zeebrugge is een cruciale toegangspoort en een logistieke
hub voor de ruime regio. De komende jaren komt er heel veel op ons af,
nieuwe uitdagingen tegen het licht van een snel veranderende omgeving.
Geopolitieke veranderingen, technologische vernieuwingen, digitalisering
en het streven naar meer duurzaamheid zijn trends waar we als haven
moeten op inspelen. Ook de werknemer van de toekomst moeten we nu
vinden en opleiden of herscholen. Als havenbestuur pakken we die
uitdagingen voor de toekomst aan, om zo onze concurrentiepositie te
behouden én versterken.

Vrijdag 14 juni 20199
Axel De Corte, Managing Director van KoomBana Bay
De boeiende wereld van reizen vanuit communicatieoogpunt
De voorbeeldfunctie van de boeiende reissector wordt wellicht zwaar
onderschat. Het is een mooi voorbeeld van een sector, die met de
technologische opkomst langs alle kanten is beginnen kraken omdat
het beslissingsproces van reizigers en consumenten fundamenteel is
veranderd. Toch is de sector erin geslaagd om te herrijzen net door
de menselijke factor meer dan ooit naar waarde te schatten. Het
digitale is uiteraard niet meer weg te denken, maar de menselijke
factor biedt ook nog altijd (en steeds meer) zijn bewezen voordelen
voor de klant. En communicatie is daarbij cruciaal. Deze lezing neemt
u even mee achter de schermen van ’s werelds belangrijkste sector.

OPGELET: uitzonderlijk afwijkende datum 2de i.p.v. 3de vrijdag

Noteer ook alvast de datums voor het 3de en 4de trimester 2019:

zondag 14 juli – zomerfeest in het Kasteel van Moerkerke
20 september, 18 oktober,
15 november en 22 december
Het volledig jaarprogramma kun je raadplegen op onze website www.opencontactclub-knokke.be

*Uitzonderlijk afwijkende datum: 2de i.p.v. 3de vrijdag van de maand

De vrijdaglezingen en de lunch gaan door in Hof ter Mude, Sluisstraat 77 8300 Knokke-Heist.
Onthaal tussen 11.30 en 12.00 uur.
De lezing start stipt om 12.00 uur, gevolgd door het aperitief om 13.00 uur en de lunch om 13.45 uur.
Uitsluitend inschrijven door storting van 50 € per persoon op KBC rekening BE42 7370 4734 6854 uiterlijk
tot en met de dinsdag voor de activiteit.
Voor dringende wijzigingen kunt u contact opnemen met Jeannine Kosynski
(050 60 95 06 of 0477 23 43 08)

