
Kring Nederlands 
Bedrijfsleven 
in Barcelona

Welkom bij de Kring Nederlands 
Bedrijfsleven in Barcelona! Wij 

zijn een vereniging voor 
Nederlandstalige directeuren, 
managers en ondernemers in 

Catalonië .

Wat zeggen onze leden over de Kring?

“De bijeenkomsten van de Kring bieden 
me toegang tot inspirerende Spaanse en 
internationale hotshots. De variatie en 
het niveau van de sprekers zorgen ervoor 
dat je in korte tijd een goede kennisbo-
ost krijgt. Top executives van bedrijven 
zoals Mango, Unilever en Renfe, maar 
ook opinieleiders uit de Spaanse politiek 
en economie geven je een actueel inzicht 
in wat er speelt in Spanje. Een unieke mo-
gelijkheid om informeel van gedachten te 
wisselen met mensen die je normaal niet 
altijd makkelijk te spreken krijgt.”

Reggy de Feniks
Directeur 9senses 

Strategy & Marketing Consultants

Zie www.dekring.org voor meer Referenties. Parc de Negocis Mas Blau 
Edifio Muntadas
c/Solsonés 2, esc B 1º-4ª
08820 El Prat de Llobregat 
BARCELONA

www.dekring.org



5 Redenen om lid te worden van de Kring:

Indien u denkt dat u en de Kring bij elkaar passen 
en u kennis wilt maken met de Kring, kunt u zich 
aanmelden bij een volgende bijeenkomst (zie agen-
da) als introducee via ons contactformulier. 

Er zijn 3 soorten lidmaatschappen. Als lid heeft u 
het recht aanwezig te zijn bij alle maandelijkse 
kringbijeenkomsten gedurende een jaar. Met de 
contributie zijn alle kosten voor hapjes, drankjes en 
maaltijden gedekt (tenzij anders vermeld bijvoor-
beeld in geval van een extra activiteit). In de maand 
augustus wordt geen bijeenkomst georganiseerd.

Er bestaan 3 soorten lidmaatschappen:

Persoonlijk lidmaatschap: 
125 € eenmalige entree fee + 440 € per jaar.

Bedrijfslidmaatchap
125 € eenmalige entree fee + 560 € per jaar.

Senior lidmaatschap
Voor gepensioneerden: 65 Euro per jaar + 50 
Euro per bijeenkomst.

Kijk voor de details en actuele prijzen op ons web 
www.dekring.org

Lid worden?
Naam en achternaam:

Privé Adres: 

Postcode:

Plaats: 

Telefoon: Mobiele telefoon:

E-mail: 

Bedrijfsnaam:

Funktie:

Adres: 

Plaats: 

Postcode:

Telefoon:

Mobiele telefoon:

E-mail: 

Fax:

Web: 

CIF/NIF: 

Moederbedrijf: 

Voor akkoord (handtekening):

Netwerk van professionals
• Ruim 80 leden met jarenlange ervaring in het Catalaanse 

bedrijfsleven.
• Professionals uit vrijwel alle sectoren die graag hun kennis 

en contacten met elkaar delen. 
• Open, toegankelijke sfeer tijdens de bijeenkomsten met 

vooraf een netwerkborrel. 
• Ieder lid heeft zijn eigen (bedrijfs)profiel en kan zijn/haar 

bedrijfsnieuws publiceren op de site, waarmee de net-
werkfunctie versterkt wordt.

Inspirerende sprekers en bedrijfsbezoeken
• Elke derde donderdag van de maand (behalve augustus) 

wordt een interessante spreker of bedrijfsbezoek georga-
niseerd. Zie de website voor de lijst van voormalige spre-
kers en voor de agenda van de komende maanden.

Toegang tot het Catalaanse zakelijke netwerk
• Vanuit de Kring bestaan uitstekende contacten met de Ge-

meente Barcelona, Generalitat en andere organen waar 
leden gebruik van kunnen maken.

• Regelmatig worden lunches georganiseerd met Catalaan-
se instanties.

Coachingprogramma
• Binnen het coaching / mentorprogramma helpen leden 

met veel Spanje-ervaring, andere leden met minder Span-
je-ervaring.

Exclusieve kortingen
• Leden van de Kring profiteren van diverse voordelen via 

externe partners: bij het huren van een auto in Spanje 
(Europcar), bij het boeken van hotels in Spanje en de rest 
van Europa (NH en Hesperia) en via ons lidmaatschap van 
Pimec bij diverse leveranciers. 

• De lijst van aanbieders wordt elk jaar verder uitgebreid.
• Speciale aanbiedingen van leden voor andere leden. Bedrijfslidmaatchap

Senior lidmaatschap

Persoonlijk lidmaatschap

Svp opsturen naar sekretariaat@dekring.org of per fax: +34 93 272 47 91


