Date : 20-6-2018 10:43:44
F
To : "'
@shell.com'"
C
Subject : berichten van de brink

18.1
@shell.com

H
Naar aanleiding van je verzoek aan het college over aandacht voor jullie initiatief voor het ondersteunen van projecten in de stad. We brengen in een op een contacten jullie
initiatief onder de aandacht bij groepen met goede ideeën. Daarnaast willen we komende dinsdag een stukje plaatsen in Berichten van de Brink. Wil jij voor dit laatste even
r
i
@assen.nl /
. Lukt dat vandaag? Hij
gaat er morgen mee aan de slag.
Wil je mij nog even bellen? Er is nog iets anders waar ik met je over wil praten.
Met vriendelijke groet,
i
Beleidsregisseur
Gemeente Assen, Team Beleid
Postbus 30018, 9400 RA Assen
t
e-mail: .

@assen.nl site: www.assen.nl

Date : 5-6-2018 11:40:34
From : "
"
@assen.nl
To : "
"
@assen.nl
Subject : Fwd: NAM's Steek Energie in de Buurt Assen
Attachment : image005.png;image003.png;image004.jpg;
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Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van:
.
@shell.com>
Datum: 1 juni 2018 om 11:57:19 CEST
@assen.nl>,
@assen.nl>, <
Aan:
@assen.nl>, <
Kopie: < .
@assen.nl>, <
assen.nl>
Onderwerp: NAM's Steek Energie in de Buurt Assen

@assen.nl>,

>, <

r@assen.nl>

Geachte burgemeester, geachte wethouders,
Zoals we u eerder meldden was het afgelopen maand precies 50 jaar geleden dat NAM zich in Assen vestigde. Aan dit heuglijke economische feit hebben wij ons
Open Huis van afgelopen zaterdag opgehangen, en zijn wij vandaag gestart met een nieuwe campagne: Steek Energie In De Buurt Assen . Deze campagne heeft
heel eenvoudig als doel om als NAM wat terug te doen voor de inwoners van de gemeente Assen.
Wat is Steek Energie in de Buurt Assen?
Wij zijn op zoek naar plannen voor mooie leefbaarheids- en duurzaamheidsprojecten, die leven in Assen en omgeving nog prettiger maken. Stichtingen en
verenigingen die concrete plannen hebben om aan de slag te gaan met hun buurt, wijk of dorp kunnen zich aanmelden en kans maken op een financiële bijdrage van
NAM. De website die bij deze campagne hoort, is www.steekenergieindebuurt.nl .
50 jaar NAM in Assen
Deze campagne heeft als bijzonderheid dat het precies 50 jaar geleden is dat NAM haar hoofdkantoor in Assen heeft betrokken. Een belangrijke mijlpaal bij de
ontstaansgeschiedenis van NAM is uiteraard de vondst van het grootste olieveld in Schoonebeek. De NAM heeft daar haar eigen naam zelfs aan te danken. De
ontdekking van het eerste gasveld in Nederland enige jaren later, in Coevorden, benadrukt de sterke relatie die NAM met Drenthe heeft. Een hoofdkantoor in de
hoofdstad van deze provincie was daarom in 1968 een meer dan logische vervolgstap. Bovendien bleken zelfs onder deze hoofdstad gasvelden te liggen die een
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse energievoorziening, en voor een groot deel zelfs nu nog leveren. En aan de inwoners van de gemeente
waar wij al 50 jaar gastvrij mogen wonen (een kwart van onze medewerkers) en werken (1500 medewerkers), geven wij graag in dit jubileumjaar iets terug.
Leefbaarheid en duurzaamheid
Wij vinden het belangrijk om onze bijdragen te verbinden aan leefbaarheid en duurzaamheid. Projecten die zowel de leefbaarheid verhogen als bijdragen aan een
duurzamer samenleving, maken de meeste kans. Voorbeelden van inzendingen zijn:
Het organiseren van een kinderfestival of een sportief feest voor alle kinderen uit de buurt.
Het creëren of aankleden van een groene ontmoetingsplek, zoals een buurtmoestuin of het samen maken en plaatsen van een social sofa.
Samen een speelbos of een wijkommetje aanleggen.
Het organiseren van een activiteit, als een buurtmaaltijd of een burendag met energie als overkoepelend thema.
Meedoen kan tot en met vrijdag 20 juli 2018. Een jury buigt zich over de inzendingen en de inzenders van de beste ideeën maken kans hun project met financiële
steun van NAM te realiseren.
Ik hoop dat u moeite wilt doen om deze campagne onder de aandacht te brengen van uw inwoners.
Mocht u vragen hebben over Steek Energie in de Buurt, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
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http://www.twitter.com/nambv

https://www.linkedin.com/company/nam

Graag informeren wij u dat alle persoonsgegevens die verstrekt en gebruikt worden als onderdeel van de zakelijke relatie van de Shell business met haar klanten, leveranciers en partners, verwerkt worden in
overeenstemming met het Shell Global Privacy beleid – Zakelijke Klanten, Leverancies en Business Partners beschikbaar via de relevante webpagina onder de link www.shell.com, zoals aangevuld met enige
verdere specifieke en/of lokale privacy statements. Voor vragen of zorgen omtrent de verwerking van de persoonsgegevens, verwijzen wij u graag naar het Shell Global Privacy beleid – Zakelijke Klanten,
Leverancies en Business Partners of kunt u contact opnemen met de voor uw relevante Klantenservicecentrum.
Disclaimer:
A an de informatie in deze e-mail en ieder aangehecht databestand kunnen geen rechten worden ontleend. De e-mail is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De gemeente A ssen aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, gedateerde informatie of van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van informatie.

Date : 28-6-2018 10:18:46
From :
@shell.com
T
C
Subject : Re: Graag contact met mijn collega
 Ja, doe ik!
Excuus, ik zat in Barcelona (iemand moest het doen ).
Groet,
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Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 27 jun. 2018 om 22:05 heeft

<

@assen.nl> het volgende geschreven:

H
Mijn collega
probeert je al een tijdje te bereiken voor een stukje over jullie subsidie. Wil je hem morgenochtend (donderdag) bellen? Anders
gaat het niet meer lukken om een stukje geplaatst te krijgen.
Alvast bedankt.
Groet,
Outlook voor iOS downloaden
Disclaimer:
A an de informatie in deze e-mail en ieder aangehecht databestand kunnen geen rechten worden ontleend. De e-mail is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De gemeente A ssen
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, gedateerde informatie of van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van informatie.
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