MAAK KENNIS MET MARS EN MERCURIUS
MARS EN MERCURIUS, ANNO 1960, IS EEN EXCLUSIEVE VERENIGING VOOR (OUD-)OFFICIEREN VAN DE
KRIJGSMACHT. MARS DUS! MERCURIUS STAAT VOOR HET CIVIELE ASPECT, GELET OP DE ACTIEVE POSITIE
VAN DE LEDEN MIDDEN IN DE SAMENLEVING.
Mars en Mercurius, biedt een internationaal zakelijk netwerk, waarbinnen respect, vriendschap en onderling vertrouwen
uitgangspunten zijn.

M & M - NEDERLAND

Er zijn in Nederland zes M & M afdelingen met eigen maandelijkse bijeenkomsten. De interessante voordrachten en
overige verenigingsactiviteiten worden hoog gewaardeerd. Bovenal zijn deze reguliere bijeenkomsten vriendschappelijke
ontmoetingen. Door het delen van elkaars netwerk, aanwezige ervaring en brede vakkennis, kunnen de leden elkaar
zowel zakelijk als privé behulpzaam zijn.
Mars en Mercurius Nederland is aangesloten bij Mars and Mercury / Mars et Mercure Europe.

DE VERENIGING IS UNIEK

De militaire achtergrond is herkenbaar en geeft verbondenheid. M & M is het netwerk van officieren die na hun militaire
loopbaan of actieve diensttijd in allerlei sectoren van het maatschappelijke of bedrijfsleven een carrière hebben opgebouwd.
Als u meer wilt weten over een bepaald vakgebied, over een bepaalde industrie of werkomgeving, dan is er binnen Mars
en Mercurius altijd wel een lid dat bereid is hierover met u van gedachten te wisselen.
Om een indruk te krijgen van de maandelijkse bijeenkomsten, de geplande lezingen, de excursies en/of de
bedrijfsbezoeken in de zes regionale afdelingen, of over het Jaarfeest en de overige landelijke evenementen zoals
bijvoorbeeld het openbare “M&M symposium”, verwijzen wij graag naar de site: www.mars-mercurius.nl

WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT

De afdelingen in Nederland hebben ieder een eigen bestuur dat de regionale activiteiten organiseert. Daarnaast is er een
Landelijk Bestuur.
De regionale bijeenkomsten zijn een goede gelegenheid om met Mars en Mercurius bij u in de regio kennis te maken.
Het programma houdt meestal een lezing in gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. En soms is er sprake van een
bedrijfsbezoek, iets cultureels of een bezoek aan een meestal militaire organisatie.
Maak uw interesse eenvoudig kenbaar door een mail te sturen naar info@mars-mercurius.nl dan nemen wij graag
contact met u op.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

