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Aan de Raad, 

Op zaterdag 30 mei 2015 wordt de vijfde editie van de Koos Moerenhout Classic verreden. Ter 
gelegenheid van het 5-jarig jubileum van deze toertocht wil de organisatie van de wielerkoers het 
sportevenement dit jaar een extra dimensie geven. Dit willen ze doen door op de avond voorafgaand aan 
de koers, in samenwerking met de Bedrijven Contact Dagen, een netwerkevent te organiseren. 

De netwerkavond wordt ingevuld met het aansprekende wielertheaterprogramma "De Muur On Tour", 
onder leiding van onder anderen Wilfried de Jong en Jules Deelder. Het evenement wordt gehouden in de 
Gummaruskerk in Steenbergen. Gegadigden kunnen voor de avond tafels voor tien personen kopen voor 
C 1.500, = per tafel, om samen met eigen gekozen gasten "De Muur On Tour" bij te wonen en te 
netwerken. De opbrengst van de avond zal in zijn geheel ten goede komen aan het behoud en onderhoud 
van de Gummaruskerk. 
Als college zijn wij van mening dat de netwerkavond voorafgaand aan de Koos Moerenhout Classic een 
zeer goede gelegenheid is om de gemeente Steenbergen op de kaart te zetten en om nieuwe relaties te 
leggen. Daarom hebben wij als college besloten dit initiatief te ondersteunen door als eerste deelnemer 
twee tafels voor de netwerkavond te kopen. Zo kunnen wij een aantrekkelijk aantal gasten en relaties 
uitnodigen om kennis te maken met wat Steenbergen op economisch, maatschappelijk, sportief en 
cultureel vlak te bieden heeft. Bovendien kunnen we als gemeente tijdens deze avond ook zelf nieuwe 
contacten leggen. De tafels worden aangekocht uit bestaand budget. 

Op woensdag 28 januari wordt met een persmoment aandacht van de media gevraagd voor de start van 
de verkoop van de tafels voor het netwerkevenement. Op uitnodiging van de organisatie van de Koos 
Moerenhout Classic zijn de burgemeester en de portefeuillehouder Economische Zaken bij het 
persmoment aanwezig om op deze manier het event symbolisch te ondersteunen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-şecreferis, de burgemeester, 


