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Al met al zijn alle ingrediënten aanwezig voor een onvergete-
lijke feestavond waarop de activiteiten in de dakenbranche 
op een positieve manier onder de aandacht zullen worden 
gebracht. De kwaliteit die in de dakenbranche aanwezig is 
wordt op deze manier getoond en gevoerd. Hotel Zuiderduin 
biedt die avond haar kamers aan tegen gereduceerd tarief, 
zodat de feestavond een uitgelezen gelegenheid is voor een 
weekend aan het strand. ■

Tijdens de feestavond zullen zeer veel partijen aanwezig zijn 
die op de één of andere manier professioneel zijn betrokken 
bij het bouwdeel dak, zowel plat als hellend. De doelgroepen 
van Roofs en steilDAK zullen ook tijdens de feestavond aan-
wezig zijn. Er is in het programma volop ruimte gelaten voor 
de aanwezigen om te netwerken. Partners en collega’s zijn 
van harte welkom, de toegang tot de feestavond is gratis.

De feestavond draait om de uitreiking van de DakAward  
aan het project Dak van het Jaar 2016. Alle 11 projecten  
van de longlist zullen in het zonnetje worden gezet,  
waarna de projecten van de shortlist wat uitgebreider zullen 
worden besproken. Ook zal bekend worden gemaakt  
wie zich de Dakenman of –vrouw van het Jaar 2016 mag 
noemen. De presentatie van de avond is in handen van 
Pepijn Nicolas van Spinner.

Het programma van de feestavond voor de dakenbranche 
is als volgt:

18.00 uur Aanvang en inloop (buffet)

19.00 – 19.30 uur Presentatie 11 projecten van de longlist 
Dak van het Jaar 2016 door de jury: Otto Kettlitz (Kettlitz- 
Nieman), Marco de Kok (SGS INTRON), Karsten Konrad (HHD) 
en Dirk Roosendaal (VBB).

19.30-20.30 uur Pauze inclusief muzikale omlijsting  
+ gastspreker, thema: E-readiness in de dakenbranche.

20.30-21.15 uur Presentatie 3 projecten van de shortlist + 
bekendmaking Dakenman of –vrouw van het Jaar 2016

21.15-22.00 uur Gelegenheid tot netwerken

22.00-22.30 uur Presentatie winnaar Dak van het Jaar 2015 
door Rob Bootsman BOKO Dakdekkers. Bekendmaking 
 winnaar Dak van het Jaar 2016.

22.30-00.00 uur Feestelijke borrel + muziek

DAK VAN HET JAAR 2016

Zoals bekend wordt op 24 maart 2017 in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee 

de feestavond voor de dakenbranche georganiseerd. Maar wat gebeurt er 

precies? In dit artikel het programma.

Programma ‘Feestavond 
voor de dakenbranche’


