
 

 
 
Beste lezer, 
 
Als bestuur van stichting  Amersfoort in Dialoog vinden wij het belangrijk dat iedereen die woont, 
studeert en/of werkt in Amersfoort in de gelegenheid wordt gesteld om anderen te ontmoeten. 
Wij zijn namelijk van mening dat ontmoeten van en in gesprek gaan met anderen een verrijking 
van het leven in onze stad bevordert.  
De dialoog is daarvoor een prima middel: open, onbevangen, onbevooroordeeld met anderen in 
Amersfoort in gesprek gaan over thema’s die allen kunnen boeien.  
Je laten verrassen door ideeën die je wellicht nog niet gehoord hebt;  
luisteren naar mensen die met andere perspectieven in de maatschappij staan en misschien  
een andere kijk op thema’s en maatschappij hebben.  
Het bestuur van stichting Amersfoort in Dialoog denkt dat dit alles waardevol en inspirerend is en 
hoopt op deze wijze een wezenlijke bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in onze stad.  
Deze  ontmoetingen wil het bestuur mogelijk blijven maken en dienen het algemene belang.  
Op de dag van de dialoog in november en een aantal keren per jaar. In september en november 
organiseren wij dialoogsessies in samenwerking met partijen als Resto van Harte en de 
HU/Amersfoort. 
 
Op woensdag 12 november is de Dag van de Dialoog. 
  
Wilt u meer informatie over deze dag of wilt u een tafel organiseren, een dialoog leiden of 
deelnemen? Geef uw belangstelling alvast aan via info@amersfoortindialoog.nl. Vanaf  september 
kunt u zich ook weer via onze site aanmelden. 
 
Helpt u mee? Geef de dialoog door! 
Deelt u onze passie en wilt u samen met ons mensen met elkaar verbinden door middel  van de 
dialoog? Iedereen heeft een kwaliteit of specialiteit. Wilt u zich inzetten voor de dialoog in 
Amersfoort? Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar info@amersfoortindialoog.nl met 
daarin uw contactgegevens. Wij nemen dan contact met u op om af te stemmen wat u kan en wil 
betekenen voor Amersfoort in Dialoog.  Alle hulp en ideeën zijn van harte welkom. 
Samen bereiken wij Amersfoort in Dialoog! 
 
Inspiratiebijeenkomst 2014 
Bent u ook nieuwsgierig welke koers wij varen dit jaar? 
Op donderdag 4 september stappen wij op de inspiratieboot samen met ambassadeurs en 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en andere sectoren uit de Amersfoortse 
samenleving. Bent u een ambassadeur?  
Wilt u uw netwerk verbinden aan Amersfoort in Dialoog en heeft u nog geen uitnodiging 
ontvangen? Stuur een e-mail naar info@amersfoortindialoog.nl en wij laten u weten of wij een plek 
vrij hebben aan boord van de inspiratieboot. 
  
Agenda 
4 september 2014 :Inspiratiebijeenkomst voor gespreksleiders, bedrijven en belangstellenden. 
september 2014   : Dialoogsessie in samenwerking  met een andere organisatie (info volgt). 
oktober 2014        : Training voor gespreksleiders (info volgt). 
oktober 2014        : Dialoogsessie in samenwerking met een andere organisatie (info volgt). 
november 2014    : Save the date! Woensdag  12 november “Dag van de Dialoog”. 
november 2014    : Save the date! Vrijdag  14 november  “Stadsontmoeting”. 
 
                             Wij ontmoeten u graag bij één of meer van onze bijeenkomsten! 

Met vriendelijke groet, 
Astrid van Ekeren, René Bullinga, Wieko Timersma, Wil Groenhuijsen en Natasja Stam. 

Bestuur stichting Amersfoort in Dialoog. 


