
Uitnodiging

8 april 2016

Jubileumfeest



FHI BESTAAT DIT JAAR ZESTIG JAAR!  
We vieren dat met een mooi feest.

Hierbij een hartelijke uitnodiging aan u als  
contactpersoon lidmaatschap om namens  
uw bedrijf aanwezig te zijn op het schip  
waarvan in het jaar van oprichting van  
FHI de kiel werd gelegd: ss Rotterdam.  
Ook uw partner is van harte welkom.  

U wordt, gehuld in feestelijke kledij naar uw  
eigen keus, verwacht aan te monsteren op  
vrijdag 8 april 2016 om 16.00 uur aan de kade  
in Rotterdam, 3e Katendrechtse Hoofd 25.  

In de smoking room van het schip wacht een  
muzikaal gezelschap u op en daarna loopt u  
door naar de Grand Ballroom, waar u een diner dansant wacht.  

Buiten een woordje van de voorzitter en misschien een onverwachte gast, zullen er geen  
uitgebreide speeches worden gehouden. Ophalen van herinneringen kan gewoon aan tafel.

Voor wie zich af en toe even wil onttrekken aan het ergste feestgedruis, is de smoking room de 
hele avond open. Verder is in het programma voorzien dat u deel kunt nemen aan een tour door 
het schip dat in alles de grandeur uitstraalt van de jaren vijftig van de vorige eeuw, met heel 
veel kunst en architectuur.

Graag vernemen we uiterlijk 25 maart a.s., via bijgevoegd formulier of u aanwezig kunt zijn.

Fotografie Hans Elbers



Mocht u na afloop willen blijven slapen op het Hotelschip dan kan dat. Wanneer u dat op het 
formulier vermeldt, dan regelen we dat; uiteraard voor uw eigen rekening. Voor de tarieven 
verwijzen wij u graag naar de site: http://ssrotterdam.nl/hotel. Bij voldoende belangstelling  
zal er voor leden van FHI een kortingstarief gaan gelden. 

Voor vragen over deze uitnodiging kunt u contact opnemen met Linda Huber-van Essen, via 
linda.huber@fhi.nl of per telefoonnummer (033) 465 75 07. We rekenen op uw aanwezigheid 
bij een uniek en mooi feest van en voor de hele federatie! 
 
Bestuur en directie 
van FHI federatie van  
technologiebranches 

PS: U ontvangt de  
uitnoding ook in  
hardcopy versie 

Fotografie Hans Elbers

http://ssrotterdam.nl/hotel


Naam bedrijf / organisatie:

Naam:

is aanwezig bij het FHI jubileumfeest op 8 april. 

E-mail:

Telefoon: Fax:

neemt wel  /

wenst wel  /

vegetarisch

glutenvrij

Speciale dieetwensen:

wenst hotelreservering op schip  
(voor tarieven, zie: http://ssrotterdam.nl/hotel).

geen partner mee naar het jubileumfeest

niet mee te doen aan de rondleiding (ca. 60 minuten)

suikervrij

zoutloos

Klik hier om het ingevulde formulier digitaal te verzenden

http://ssrotterdam.nl/hotel
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