>
VvM
Aan de leden van de Vereniging voor Mededingingsrecht
Amsterdam, 17 november 2016
Geacht VvM-lid,
Het bestuur van de VvM nodigt u graag uit voor de jaarlijkse Kerstbijeenkomst die dit jaar zal
plaatsvinden op woensdag 14 december 2016. U bent vanaf 18:30 uur van harte welkom
in Desmet Studio's Amsterdam aan de Plantage Middenlaan 4A te Amsterdam, nabij Artis
en met voldoende parkeergelegenheid in de buurt: http://www.desmet.tv/routebeschriivinq/
Tijdens de avond zal Karine Auriol (adviseur van de European School of Administration)
ons een verrassende inkijk geven in de historie van het proces van Europese
Integratie. Onder de titel 'The History and stories behind European integration, the
beginnings' zal zij vragen belichten als 'how come the Treaty of Rome was signed in
blank?', 'why do cows take the elevator in the Justis Lipsius?' and 'why was competition
policy introduced from the outset of the process of integration?'.
Verder zal ook dit jaar uw kennis van het mededingingsrecht en alles wat daarmee
samenhangt weer worden getest in een competitieve strijd georganiseerd door Maverick
advocaten. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM, zal ook dit jaar de prijs uitreiken aan
het winnende team.
De avond zal verder feestelijk verlopen met een 'walking dinned, waarbij er dit jaar voor de
muziek zal worden gezorgd door een fantastische DJ.
Het bestuur van de VvM meent op deze manier alle leden een mooie gelegenheid te bieden
om elkaar op informele manier nog een keer te ontmoeten voor het eind van het jaar en
hoopt u op 14 december a.s. in Amsterdam te mogen begroeten.
U kunt zich aanmelden via VvM@boekel.com. In verband met de voorbereiding van het diner
verzoeken wij u dat te doen vóór 5 december a.s.
Wij verheugen ons op uw komst!
Vriendelijke groet,
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