UITNODIGING

FNV LADIES RIGHTS DAY
ZATERDAG 11 MAART 2017
Gelijk loon voor iedereen. Een betere verdeling tussen werk en zorg. Een betere wereld. Wil jij
dit ook? En wil jij weten hoe jij jouw eigen invloed kunt inzetten om dit te bereiken?
Kom dan 11 maart naar FNV Ladies Right Day. Speel met ons het ‘Spel van invloed’ en leer de
‘ins & outs’ van invloed uitoefenen en het creëren van je eigen mogelijkheden.

kan oefenen op je privesituatie, op je werk en op je leef-

WAT WEET JIJ AAN HET EIND VAN DE LADIES
RIGHTS DAY?

omgeving. Je hoort ook de de gouden tips over invloed

• Hoe JIJ meer invloed uit kunt oefenen.

uitoefenen van powervrouwen.

• Hoe WIJ gezamenlijk meer invloed uit kunnen

Tijdens het spel van invloed leer je hoe je invloed uit

oefenen - door deel te nemen aan ondernemingsEen spel waarbij je inspirerende vrouwen ontmoet,

raden, medezeggenschapsraden en belangen-

samenwerkt met andere vrouwen en je uiteraard veel

verenigingen zoals de FNV.

plezier hebt. Meedoen alleen al geeft je toegang
tot de overwinningsborrel en daarnaast maak je ook

• Hoe ZIJ, verschillende powervrouwen, invloed uitoefenen. De gouden tips delen zij met jou.

nog eens kans op een mooie prijs.

BESTEL NU JOUW TOEGANGSKAART
https://fnvladiesrightsday2017.eventbrite.nl
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Toegang voor leden is gratis. Niet-leden betalen € 5,- .
Als je nog geen lid bent van de FNV kun je lid worden
via de link www.fnv.nl/lid-worden-kort-a of via een
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Voorkom teleurstelling en meld je tijdig aan op

SPEL
VAN
INVLOED

van de aangesloten bonden (www.fnv.nl/over-fnv/
organisatie/aangesloten-bonden/) en is voor
jou de toegang ook gratis.
Vergeet niet je ledenpas mee te nemen!

VROEGE VOGEL AANBOD
Speciaal voor de vroege vogels hebben we
van 09.30 - 12.00 uur een speciaal voorprogramma: de film Suffragette met Meryl Streep.
Over de strijd aan het begin van de 20ste eeuw

I would
rather be
a rebel
than a
slave!
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van Britse vrouwen voor vrouwenrechten. Bekijk de
trailer hier: www.youtube.com/watch?v=056FI2Pq9RY

LADIES RIGHTS DAY 2017

We hebben maar 50 plaatsen voor de film dus meld

Datum : zaterdag 11 maart

je snel aan.

Tijd

: 12.00 - 17.00 uur

Locatie : de Winkel van Sinkel

HEB JE NOG VRAGEN?

		 Oudegracht 158 in Utrecht

Stuur dan een mail naar post@fnvvrouw.nl

NB.: Het programmaboekje voor deze dag

PS. Wacht niet te lang en verzeker jezelf (en je

ontvang je bij aankomst.

vriendin, collega en/of familielid) op tijd van een plek.
Vol=Vol!

ROUTEBESCHRIJVING
You’ve
always
had the power
my dear, you
just had to
learn it for
yourself!

De Winkel van Sinkel ligt centraal in het land, midden in het historische centrum van Utrecht.
De locatie is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is parkeergelegenheid in de
directe omgeving.

PER OPENBAAR VERVOER NAAR DE WINKEL
VAN SINKEL

P&R UTRECHT

Komt u met de trein naar Utrecht? Dan is uw eind-

ving van de snelwegen A2 en A12, vindt u de drie P+R

station Utrecht Centraal.

locaties van de gemeente Utrecht.

Vanaf het centraal station is het +/- 10 minuten lopen

U parkeert hier uw auto gemakkelijk en voordelig. Vanaf

naar de Winkel van Sinkel op de Oudegracht 158.

de P+R locatie reist u snel met de bus, tram of OV-ets

Ook kunt u bus 2, 5, 8, 28, 53, 74 of 77 nemen en

naar de binnenstad.

Rondom de stad en handig gelegen in de directe omge-

uitstappen bij de halte ‘Neude,’ daarvandaan is het
nog 3 minuten lopen naar de Oudegracht 158.

P+R LEIDSCHE RIJN CENTRUM:
P+R PAPENDORP:

PER AUTO NAAR DE WINKEL VAN SINKEL

P+R WESTRAVEN: P+R DE UITHOF

Uw auto kunt u parkeren in de Parkeergarage

Nabij station Utrecht Leidsche Rijn, bereikbaar via

Springweg, La Vie, Paardenveld of Hoog Catharijne.

A2. Aan de voet van de Prins Clausbrug, bereikbaar via

Deze liggen op maximaal 10 minuten afstand van de

de A12. Ten zuiden van Utrecht, direct aan de A12. Ten

Oudegracht 158, de Winkel van Sinkel.

oosten van de stad, bij de A28.

De coördinatie van deze dag is in handen van:

Voor meer informatie: www.fnvvrouw.nl

