
Beste Businessclub-leden en sponsoren, 

Namens Stichting Haringrock nodig ik u graag uit voor onze presentatie- en kennismakingsavond. 
We organiseren die avond op 27 januari 2023 in zalencentrum Tripodia Katwijk. 

Als stichting willen we graag intensiever samenwerken aan een toekomst voor sport & cultuur. Er komen uitdagende 
tijden aan, dus door elkaars netwerk en krachten te bundelen hopen we lokaal en regionaal allemaal wat sterker te 
kunnen zijn. We hopen zoveel mogelijk nieuwe ondernemers te ontmoeten in een opzet die anders dan anders zal 
zijn.

Stichting Haringrock staat voor meer dan alleen het oudste muziekfestival van Katwijk. Tijdens de presentatie- en 
kennismakingsavond tonen we u graag onze documentaire, waar een jaar lang hard aan gewerkt is. De medewerking 
van bekende Nederlanders zoals Sport journalist, Tv-presentator en verslaggever Harry Vermeegen. Maar ook TV 
presentator en Radio DJ Dennis Weening draagde belangeloos bij aan deze documentaire. Het biedt een uniek kijkje 
achter de schermen, dat toont waarom het festival zo belangrijk is voor Katwijk, voor alle ondernemers en voor 
onze vrijwilligers. Ton Frissen is de rode draad door de documentaire, en werd een jaar lang gevolgd door Mats 
Groenenboom van MEG Creations productions. Vanwaar die drijfveer, was de vraag van vele. Wij gaan het u allemaal 
laten zien. Bent u erbij ?? 

Programma:
• 19:30 inloop
• 20:00 woord door voorzitter VV Katwijk Mart Vergouwen
• 20:10 woord door voorzitter ZZ Leiden Marcel Verburg
• 20:20 woord door bestuurder Stichting Haringrock Ton Frissen 
• 20:30 1e deel documentaire ‘achter de schermen van Haringrock’
• 21:15 pauze met een hapje en drankje
• 21:45 2e deel documentaire ‘achter de schermen van Haringrock’
• 22:30 Gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en drankje

Deze avond wordt u aangeboden door: Zalencentrum Tripodia, Bud-Beers InBev groep, HH Catering Katwijk, Bas Verdoes 
Groothandel, MEG Creations videoproducties en de vrijwilligers van Haringrock. 

Graag vragen wij u en uw (zaken)partner vroegtijdig aan te melden, want vol = vol. De Businessclubleden 
kunnen dit doen bij hun eigen club, sponsors van Haringrock kunnen zich aanmelden via info@haringrock.nl.

Adres: 
Tripodia Katwijk 
Hoornesplein 155  
2221 BE Katwijk (ZH)
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SPORT & CULTUUR VERBINDT


