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*Reserveren of aanvragen kan via godare@lely.com

Voor wie
Voor jou, omdat je GoDare mastercoach 
of coach bent. 

Waarom
Heel simpel; wij zijn trots dat we met jou 
mogen samenwerken in het inspireren van 
jongeren voor technologie en innovatie. 
Jij bent een rolmodel en zonder jouw 
committent en support is dat beperkt 
mogelijk. Daarom doen we graag iets terug. 

Privileges
Werkplek en team meetings*

Zoek je een inspirerende werkplek? 
Als (master) coach heb je de mogelijkheid 
om een individuele werkplek en een 
vergaderruimte te reserveren. Voor 
een individuele werkplek kun je gebruik 
maken van het GoDare kantoor. 
Voor een vergaderruimte kun je drie 
ruimtes reserveren; de vergaderkas, de 
vergaderruimte en het auditorium. .

Bring your kid to work day
Altijd al aan je kinderen willen laten zien 
waar je werkzaam bent? Op woensdag 
3 mei 2023 van 9.30 tot 12.00 uur 
organiseren wij voor alle coaches 
een ‘breng je kind naar je werk’ dag. 
Gedurende de ochtend organiseren we 
voor jou en je kind(eren) een inspirerend 
programma. Leeftijd 6 tot en met 14 jaar. 
Je wordt uitgenodigd.

Kinderverjaardag*

Wil jij de blits maken bij je kids? Organiseer 
dan hun kinderfeestje bij GoDare. Wij bieden 
toffe programma’s aan op het gebied van 
constructie, robotica en sleutelen. Leeftijd 
6 tot en met 12 jaar. 

GoDare coach dag
Op donderdag 14 september 2023 zetten 
we jou in het zonnetje. We organiseren 
een ‘after summer BBQ’ en diverse andere 
activiteiten op de dag zelf om jou te laten 
‘shinen’. Je wordt uitgenodigd.

3D printen en lasersnijden*

Altijd al zelf iets willen creëren? Dat kan 
bij ons. Wij stellen onze 3d printer en 
lasersnijder ter beschikking om jouw eigen 
ontwerp te realiseren. We helpen je daarbij. 

Add-ons voor Mastercoaches*

Mastercoaches bieden we, gezien hun 
uitgebreide rol, nog twee extra privileges. 
Zij kunnen gebruik maken van alle GoDare 
faciliteiten voor een teamevent en al onze 
lesmaterialen reserveren voor thuis. 

Happy holiday’s  


