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Uitnodiging kennissessie: Thema: Circulaire Economie & Madaster – 9 juli 15.00 – 17.30 uur

Beste heer/mevrouw,
Green Business Club Eindhoven is inmiddels uit de startblokken! Uit de werksessie van 16 april zijn 2 thema’s
geselecteerd waarmee wij concreet aan de slag zijn gegaan. Dit zijn de thema’s ‘Circulaire economie’
(materialenpaspoort van gebouwen in de Spoorzone) en ‘Energie uitwisseling’ (uitwisseling van warmte- en
koudevraag tussen gebouwen in de Spoorzone).
Het eerste thema wat op de agenda staat is de Circulaire economie en hiervoor organiseert de GBC een
interactieve kennissessie op de campus van onze participant TU Eindhoven! Dit doen wij in samenwerking met
een kennispartner, stichting Madaster (www.madaster.com). Het doel van Madaster is afval te elimineren door
materialen een identiteit te geven. Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van
materialen in de gebouwde omgeving. Wij nodigen onze GBC participanten en geïnteresseerden graag uit om
deel te nemen aan dit event om circulariteit gestalte te geven in de Spoorzone!
Programma – 9 juli:
15.00 uur
Ontvangst en introductie GBC Eindhoven
15.15 uur
Introductie Madaster
15.30 uur
Trend: Circulaire economie en de rol van Madaster
16.00 uur
Madaster en de Spoorzone (gezamenlijke ambitie, proces en verwachtingen)
16.45 uur
Vragensessie en afspraken
17.00 uur
Borrel
Locatie:
Technische Universiteit Eindhoven, De Zaale 1 Eindhoven, Auditorium (gebouwlocatie wordt nader verstrekt)
Aanmelden:
Graag aanmelden met hoeveel personen jullie komen via een e-mail aan: tijmen@greenbusinessclub.nl
Nieuwe partners GBC Eindhoven:
Naast de bestaande partners is GBC Eindhoven altijd op zoek naar nieuwe participanten! Wij zijn daarom zeer
verheugd om te melden dat er 2 nieuwe bedrijven lid geworden zijn van GBC Eindhoven! Dit zijn
architectenbureau DiederenDirrix – BureauEAU (www.diederendirrix.nl) en Park Strijp C.V. (www.strijp-s.nl).
Wij verwelkomen ook u als organisatie graag bij GBC Eindhoven! Neem hiervoor contact met ons op. GBC
Eindhoven wil de verbinding maken met andere bedrijven en organisaties zodat dit initiatief uitgroeit tot een
sterke club van duurzame ondernemers
Jaarprogramma GBC Eindhoven:
 9 juli:
Interactieve kennissessie Circulaire economie & Madaster
 Juli 2018:
Bestuursvergadering
 September 2018:
GBC gebiedssafari door de Spoorzone
 Oktober 2018:
Bestuursvergadering
 November 2018:
Partnerbijeenkomst GBC Eindhoven (besloten)

Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens de interactieve kennissessie en natuurlijk dat uw organisatie zich
aansluit bij dit initiatief. Mocht u nog vragen hebben, neemt u gerust contact op.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Robert Koolen
Voorzitter Green Business Club Eindhoven Spoorzone
06 11361006
Tijmen Jansen
Programmamanager Green Business Club Eindhoven Spoorzone
06 28324490

