
 

 

 

Hét interprovinciaal netwerkmoment van het jaar verplaatst naar najaar 2021 

Nieuwe datum: 5 en 6 oktober 2021 IPO Jaarcongres 

Het IPO Jaarcongres 2021 is op dinsdag 5 en woensdag 6 oktober 2021 in de 

Spoorzone in Tilburg. Noteert u alvast deze datum in uw agenda, de verdere 

details volgen later.  

Hiermee komen de eerder gecommuniceerde data van 9 en 10 maart 2021 voor 

het congres te vervallen. 

Het coronavirus zorgt ervoor dat er momenteel te veel onzekerheden zijn om een 

congres in het voorjaar van 2021 te organiseren. En omdat netwerken voorop staat 

bij het IPO Jaarcongres is het persoonlijk contact een wezenlijk onderdeel. 

Natuurlijk houdt de organisatie bij de voorbereidingen een vinger aan de pols met 

betrekking tot ontwikkelingen en de (on)mogelijkheden. 

Wij zien u graag op 5 en 6 oktober 2021! 

   



 

Theo Bovens 

Voorzitter van de gezamenlijke 

provincies, Interprovinciaal Overleg  

 

Ina Adema  

Commissaris van de Koning 

provincie Noord-Brabant 

 

 

Martijn van Gruijthuijsen 

Gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling 

provincie Noord-Brabant  

    

 

HOTELOVERNACHTINGEN 

Mocht u al een hotelkamer of meerdere kamers hebben gereserveerd: de 

boekingen van maart zijn omgeboekt naar oktober. Neem voor de zekerheid 

nog contact op met het hotel om na te gaan of de omboeking naar 

tevredenheid is uitgevoerd. 

VRAGEN 

Heeft u vragen over het IPO Jaarcongres 2021? Stuur een e-mail met uw 

vraag en uw contactgegevens naar jaarcongres@ipo.nl. 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

    

 

Wij bewaren uw gegevens om u, via e-mail, uit te nodigen en op de hoogte te houden over het Interprovinciaal 

Overleg en het IPO Jaarcongres. Zoals u ongetwijfeld weet is vanaf 25 mei 2018 de nieuwe AVG privacywet 

inzake privacy en datagebruik van kracht. 

  

Wij vinden uw privacy belangrijk en verwerken informatie over u altijd op een veilige manier. We willen u in de 

toekomst graag updates blijven sturen. Stelt u hier geen prijs  op stuur dan een mail naar jaarcongres@ipo.nl, 

dan verwijderen we uw gegevens.  
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