
Conceptprogramma werkbezoek aan NYC van zondag 7 t/m woensdag 10 april 2019 
 
Zondag 7 april 
12.14 uur Aankomst in New York (lokale tijd) 
15.00 uur Transfer naar het hotel  
16.30 uur Aankomst in het hotel + inchecken 
18.00 uur Gezamenlijk diner met deelnemende partijen uit Haarlem (eigen kosten) in New 
York City  
  
Maandag 8 april  
8.00 – 9.00 uur Gezamenlijk ontbijt 
9.00 - 9.30 uur Kick off van de dag 
9.30 – 10.30 uur Transfer naar de locatie van de Present Your Stat Up event 
11:00 – 13:00 uur Present Your Startup New York in samenwerking met Silicon Harlem in 
Harlem 
13.00 – 14.30 uur Lunch en vervoer naar de clipper Stad Amsterdam 
14:30 - 16:30 uur Netwerkbijeenkomst op clipper Stad Amsterdam  
16.30 – 17.30 uur Transport naar Harlem 
17:30 – 19:30 uur Wijkbezoek aan Harlem. Dit wijkbezoek wordt samengesteld voor de 
Haarlemse delegatie. Wandelend door Harlem krijgen ze uitleg over het geschiedenis van de 
wijk en de inwoners. Het wijkbezoek wordt afgesloten met een diner in een typisch Harlem’s 
jazz cafe.  
19:30 – 22.00 uur Diner in Harlem delegatie Haarlem aangeboden door gemeente Haarlem  
22.00 – 23.00  uur Transfer naar het hotel 
  
Dinsdag 9 april 
8.00 – 9.00 uur Gezamenlijk ontbijt 
9.00 - 9.30 uur Kick off van de dag 
9.30 – 10.00 uur Transport naar Lower Manhattan 

10.00 – 12.00 uur Bezoek aan Lower Manhattan, programma door Lucian Reynolds, district 
manager of Manhattan Community Board. Community Board 1 (CB1) is een van 59 
community boards in NYC. Het is een advies orgaan met een formele rol  aangewezen door 
de City Charter in zaken zoals grondgebruik, het bepalen van prioritieten m.b.t. lokale 
budgetten en toezicht houden op bezorgdiensten in de stad. 

CB1 heeft 50 vrijwilligers die alen in Lower Manhattan wonen of werken. Leden worden 
benoemd door Manhattan Borough President met aanbeveling door de leden van de  City 
Council die de 1st Council District in de City Council vertegenwoordigen. 

 
12.00 – 13.00 uur Transport naar de Zahn Innovation Center 
13.00 – 15.00 uur Bezoek aan Zahn Innovation Center 
The Zahn Innovation Center bij de City College of New York (CCNY) is een broeinest van 
ondernemers die helpen startups aan de juiste kennis in inzichten om van de startups 
duurzame ondernemingen te maken. De ondernemers bieden structureel  juridisch advies 
op  het gebied van bedrijfsvoering, 3-D faciliteiten en een netwerk aan mentoraten 

http://www.zahncenternyc.com/
https://www.ccny.cuny.edu/


 
 
15.00 – 16.00 uur Transport naar de Clipper 
16:00 – 21:00 uur StartUp Amsterdam receptie & diner op de Clipper Stad Amsterdam 
21.00 – 22.00 uur Transport van de clipper Stad Amsterdam naar het hotel  
  
Woensdag 10 april 
7.00 – 8.00 uur Gezamenlijk ontbijt + kick off van de dag 
8.00 – 9.00 uur Transfer naar de clipper Stad Amsterdam 
9:00 – 12:00 uur Town Hall Meetings met Smart Cities op de Clipper Stad Amsterdam, 
bijeenkomst over duurzame stedelijke ontwikkeling  
 
12.00 – 13.00 uur lunch en transfer naar Manhattan 
13.00 – 14.00 uur ontmoeting met Gale Brewer (Borough President van Manhattan), tijd 
onder voorbehoud 
14.00 – 15.30 uur Transfer naar het vliegveld 
15.30 uur Inchecken voor de vlucht  
18.30 uur (lokale tijd) vertrek naar Amsterdam 
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