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Donderdag 11 januari 2018: Skål - Nieuwjaarsdiner
Donderdag 22 februari 2018: Business bezoek/meeting: gaat niet door
Dinsdag 17 april 2018: Jaarvergadering met business meeting
Donderdag 17 mei 2018: Het traditioneel Skål - aspergediner met ervoor een business bezoek
Woensdag 27 juni 2018: Business bezoek/meeting:
Dinsdag 11 september 2018: Business bezoek/meeting:
Donderdag 18 oktober 2018: Voyage Surprise.
Vrijdag 23 november 2018 t/m 25 nov.: Euroskål Parijs
Dinsdag 4 december 2018: Business bezoek/meeting:

Noten:
• Wie zich geroepen voelt om invulling te geven: geef een seintje aan secretariaat
jacques.collen@skynet.be wordt besproken op de volgende bestuursvergadering. Let wel dat elke
activiteit financieel kostendekkend is. De data blijven onveranderd.
• Net zoals in het verleden, streven we ernaar dat het educatief gedeelte van de activiteit die in relatie
met toerisme /hospitality staat, losstaand is van het diner - gedeelte.
• Van de 400 clubs in 87 landen zijn we de enige grensoverschrijdende Skål vereniging wat ons een
uniek karakter geeft!
• Skål International is an UNWTO (World Tourism Organization) Affiliate Member since 1984.
Know today what you need to know tomorrow:
Skål International Limburg is meer dan een gezelligheidsvereniging of een clubje van gepensioneerden.
Wie bewust met zijn vak bezig is en verder kijkt dan de dichtstbijzijnde straathoek, zoekt achtergrondinfo en participeert aan educatieve manifestaties in de context van "een levenslang leren". Dit kan op
academisch niveau via de Association for Tourism and Leisure Education op: www.atlas-euro.org Na
selectie en screening naar het bedrijfsgebonden en het wetenschappelijk gehalte van ons
ledenbestand, mocht “Skål International Limburg” er lid van worden.

Andere:
- SKÅL World Congress 2018: in Mombasa (Kenia) oktober 2018.
- ITB- Berlin 2018: 7-11 maart 2018 [ITB= international tourism bourse is the world's largest
travel trade fair and “Experience & Experts” is the core of the ITB Berlin brand - “ITB Academy”
provides well-grounded know-how] with SKÅL international stand, get-together and happy hour.
- WTM London 2018: 05-07 november 2018 [= world travel market is the leading global event
for the travel industry to meet industry professionals and conduct business deals] with the presence
of SKÅL.
- Vakantiebeurs Utrecht 2018: van dinsdag 09 (vakdag) t/m zondag 14 januari 2018 in de
Jaarbeurs in Utrecht/ T. 030 - 295 5911/ E: info@jaarbeurs.nl
- European Capital of Culture 2018 – Leeuwarden (Netherlands) and Valletta (Malta)

