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businessclub

De dames van
de Business Club
Nieuwe leden
stellen zich voor

Piet Krop:
We maken ons op voor
Business Club FC VVC 2.0!

Deze uitgave wordt u aangeboden door de Business Club van FC VVC.

Exclusieve
BC evenementen
seizoen 2014/15
Ook dit seizoen organiseert de Business
Club weer exclusief voor leden een aantal
mooie evenementen. Zet u de data alvast in
uw agenda? Uiteraard ontvangt u bijtijds per
evenement nog een persoonlijke uitnodiging!

24 oktober 2014
FC VVC meets FC Volendam
Onze trainer van vorig seizoen Rory Roubos
is aan de slag gegaan bij FC Volendam.
Een goede reden om even langs te gaan!

20 december 2014
Kerst galadiner bij FC VVC
Inmiddels een vast onderdeel van onze
activiteiten. Ook dit jaar belooft het weer
een spektakel te worden!

13 maart 2015
Thema avond rol BC voor FC VVC
We bespreken deze avond met elkaar hoe
onze Business Club invulling gaat geven aan
de ambitie van FC VVC. Met andere woorden
hoe ziet de Business Club 2.0 eruit!

2 Mei 2015
BBQ met selectie FC VVC
Hoe het ook gaat lopen wij zullen het
seizoen samen met de selectie en de staf
afsluiten met een heerlijke BBQ!

Business Club FC VVC 2.0
Nu onze club zijn draai heeft gevonden door het
invoeren van het Back2Basic programma, is het voor
De Business Club ook tijd geworden om de volgende
stap te maken. We maken ons op voor Business
Club FC VVC 2.0!
De eerste bijeenkomst heeft inmiddels
plaatsgevonden, om samen de koers
van de Business club vast te stellen.
Hoofddoelstelling blijft natuurlijk het
ondersteunen van de club en het
onmogelijke mogelijk maken. Maar
nu de club zich opmaakt om zich over
de gehele linie structureel 30% te
verbeteren, ligt die uitdaging er
natuurlijk ook bij ons.
We hebben het bij verbeteren niet alleen over geld, maar ook over kennis
en ondernemerschap. Natuurlijk zijn
wij in staat om goede deals te bewerkstellingen voor alles wat aangeschaft moet worden. Is het niet uit onze eigen groep dan weten we
vaak wel de weg. Ook in contracten en dergelijke zijn we door onze
diversiteit goed in staat om te ondersteunen en te verbeteren.
Ik ben niet alleen voorzitter van de Business Club, maar ook onderdeel van het hoofdbestuur sectie commerciële zaken. Hierdoor kan ik
de verbinder zijn tussen de club en de ondernemers. Mijn persoonlijke
doelstelling kan ik hiermee invullen.
Ik zie het daarnaast ook als middel om ons als ondernemers te verbinden. Als je elkaar beter kent, doe je immers ook makkelijker zaken
met elkaar. Invulling van een andere belangrijke doelstelling.

Het jaarlijkse Galadiner

Deze Club
is er voor heel
FC VVC
Voor aanvang van het nieuwe seizoen kon
Piet Krop, voorzitter van de BC, al melden
dat het aantal leden weer was toegenomen.
Top, want dat betekent nog meer steun van
de BC voor onze gezamenlijke liefde FC VVC.
Afgelopen seizoen waren er mooie projecten;
de ontvangst en busreis van bekerfinalist B2.
Het beschikbaar stellen van de bus aan de
meiden B naar een mooi toernooi en uiteraard de spelers- en supportersbus naar de
uitwedstrijd in de nacompetitie tegen OSV.
En de jaarlijkse slot-BBQ met de gehele
selectie en staf. Dus een groeiend aantal BC
leden is goed voor de hele club.
Tijdens de afsluitende BBQ heeft Piet Krop
letterlijk de voorzittershamer overgenomen
van Gerard ter Haar. Gerard was de eerste
BC voorzitter en heeft veel bijgedragen aan
de opbouw van de sfeervolle ruimte.
Bovendien was hij de drijvende kracht achter
een aantal mooie evenementen. Ik ben blij
dat Gerard met Kooning Schiphol lid blijft
en dat zijn eega Marjolijn mee blijft helpen
achter de bar.
Piet zal met zijn bekende enthousiasme de
Business Club verder op de kaart zetten.
Komen vast weer mooie evenementen en
projecten! Succes Piet.
Ik wil ook heel graag alle Business Club
leden bedanken voor hun steun en bijdrage.
Zonder jullie zijn al de projecten ook niet
mogelijk. Tot slot wens ik alle leden een
sportief seizoen en veel gezamenlijk
zakelijk succes.
Tot ziens in de Business Club.
Peter Klabbers
Voorzitter FC VVC

Het eerste van FC VVC doet
het fantastisch in de 3e klasse!
Ontwerp en concept Wim Kroes Vormgeving BV Fotografie Jan Klootwijk, Marianne Vlak Interviews Marianne Vlak Drukwerk Drukkerij van Hulzen

Het mooie van het proces dat de BC nu doormaakt is dat het goed
bij ons ondernemers past. Wij houden natuurlijk van bouwen cq
ondernemen. “Never a dull moment” zeg maar. In dat kader heeft
de Business Club de ambitie om verder te groeien. Zo steunen we de
club ook weer financieel en krijgen we een bestendige groep leden.
Kortom, er liggen een aantal mooie uitdagingen voor ons dit seizoen.
Ik hoop dat ik op u mag rekenen. Ik spreek u
graag in onze Business Club!
Piet Krop
Voorzitter Business Club FC VVC

Marc Heisterkamp namens Meeùs Bouw & Infra

Business Club verwelkomt nieuwe leden.

Onze dames:
Nel, Marjolijn
en Jacqueline.

Ook dit seizoen heeft de Business Club een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.
Zo is ook Marc Heisterkamp namens Meeùs Bouw & Infra lid geworden. Marc is geen
onbekende op de club. Sinds 7 jaar is hij in allerlei functies betrokken bij FC VVC.
Achtergrond

Vanaf de oprichting in 2012 zijn de dames Nel Klabbers, Jacqueline Krop en
Marjolijn ter Haar de gastvrouwen van de Business Club (BC) bij FC VVC. Elke zaterdag
dat de BC de deuren opent is één van de dames aanwezig om de gasten te ontvangen
en te voorzien van een drankje en een hapje. Maar het gaat verder dan dat. De dames
zorgen voor extra gezelligheid, een lach en zij dragen zeker bij aan de goede sfeer die
er vanaf dag één heerst in de Business Club!
Nel (vrouw van FC VVC voorzitter Peter Klabbers) vertelt:
“Vanaf het moment dat de ideeën voor de Business Club
werden geboren was al duidelijk dat ik daarin ook een rol
zou gaan spelen. Het leek me heel gezellig en dat is het
ook gebleken. Er heerst een hele gezellig sfeer. Ik hoop
dat de BC lekker verder groeit en ik vind het leuk op deze
manier betrokken te zijn bij de club.”
Jacqueline (vrouw van huidige voorzitter Business Club,
Piet Krop) vervolgt: “Ik heb me altijd betrokken gevoeld
bij de club en heb verschillende vrijwilligerstaken op me
genomen de afgelopen jaren. Vooral de gezelligheid vind
ik belangrijk. De BC heeft allemaal mannelijke leden, het
is ook een leuke aanvulling als de vrouwen van de leden

meekomen naar de Business Club. Dat zorgt voor weer
heel andere gesprekken, dat vind ik leuk.”
Marjolijn (vrouw van Gerard ter Haar, tot vorig jaar voorzitter BC) sluit af: “Ik vind het fijn dat wij met z’n drieën
een leuk team vormen. Alles gaat in goed overleg en bij
evenementen van de BC, waar we alle drie aanwezig zijn,
hebben we het ook echt leuk met z’n drieën. Dat zorgt
mede voor de gezellige sfeer in de BC!

“Ons motto: optimale verzorging, een
leuk gesprek en een lach!”

Na eerst zelf gespeeld te hebben bij A.F.C. in Amsterdam en later bij Ajax in de zaterdagamateurs heeft Marc het trainerschap op zich genomen. Hij heeft de jeugd getraind bij Alphense
Boys, RKDES en ADO Den Haag en later de senioren bij HSV’69 in De Hoef. Toen hij met zijn
gezin verhuisde naar Nieuw-Vennep, wilden zijn kinderen graag op voetbal. Marc vertelt: “Ik vind
het belangrijk dat je je thuis voelt bij een club. Bij FC VVC spraken sfeer en doelstellingen mij
zeer aan. Ik heb toen aangeboden een team te trainen. Ik ben begonnen met het trainen van de
B-junioren, daarna de C-junioren om vervolgens een uitdaging aan te gaan binnen de
organisatie van FC VVC.”

Business Club verder uitbouwen
Marc vervolgt: “We staan met FC VVC op dit moment voor een enorme uitdaging. We hebben
met z’n allen een grote ambitie uitgesproken. We willen steeds verder professionaliseren. Daar hoort ook bij dat we
onze Business Club steeds verder uitbouwen. Om op een verantwoorde manier invulling te geven aan het op een hoger
niveau brengen van het eerste elftal is het zaak om geld te genereren. Sponsoren zijn daarbij onontbeerlijk. Om die
te bereiken is de Business Club het aangewezen middel.”

Meeùs
Sinds 2002 is Marc werkzaam bij Meeùs Bouw & Infra als medewerker van het Management Team Bouw & Infra. Bij
Meeùs Bouw & Infra komt hij elke dag in aanraking met de ambitieuze doelstellingen van de relaties binnen de bouwen infrabranche. Ook deze bedrijven bereiken doestellingen alleen door samen te werken. Marc: “Het doel van Meeùs
Bouw & Infra is dan ook om naast de klant te staan. Met goed advies willen we een belangrijke bijdrage leveren
aan het succes van onze relaties”.
Kijk voor meer informatie op meeus.com/bouweninfra
Marc 06-25086233 of mjc.heisterkamp@meeus.com

Hans Siebers: toeschouwer, speler, trainer en Business Club lid:

‘Ik ben lid geworden van dit
aparte clubje omdat ze het goed
voor hebben met FC VVC’.

Rob van Ruiten, eigenaar van R.J. Pre- (press) & Printing

Business Club verwelkomt nieuwe leden.

“Ik ben lid geworden omdat
de Business Club van FC VVC
een actieve club is.”

Hans Siebers is eigenlijk al heel lang betrokken bij FC VVC. Van toeschouwer langs de
lijn, voetballer op het veld, trainer van giechelende meiden tot lid van de Business Club!
Tijd om hem eens wat beter te leren kennen.

Rob van Ruiten is dit seizoen lid geworden van de Business Club. Rob heeft niet echt
een band met FC VVC en met voetballen heeft hij eerlijk gezegd niet zo veel. We zijn
dan ook best benieuwd waarom hij toch lid is geworden van de Business Club van de
voetbalclub...
Voetbal is niet echt mijn ding

Historie

Into Telecom

Hij begon langs de lijn als toeschouwer toen zijn zoons
gingen voetballen. Vervolgens ging hij zo’n acht jaar geleden zelf voetballen bij de Veteranen 2. En toen zijn jongste dochter Moïra ook besloot te gaan voetballen werd hij
trainer van de Meiden D. Inmiddels zijn de meiden een
C team geworden en heeft Hans een gezellig, sociaal en
goed voetballend meidenteam weten te creëren. Hans
zijn zoons (die inmiddels al aardig volwassen mannen
zijn geworden) voetballen sinds dit seizoen zaalvoetbal bij
FC VVC. Daar staat hij binnenkort dus weer langs de lijn.

Into Telecom is het beste te omschrijven als zakelijke
Telecompartner. Door een gunstig inkoopcollectief kan
Into Telecom werken met de beste prijzen en hoogste
kortingen. Of het nu gaat om vaste telefonie, mobiele
telefonie, beheer van IP- en ICT-netwerken, telefooncentrales, hosted telefonie of geïntegreerde oplossingen.
Into Telecom optimaliseert bedrijfscommunicatie!

Business Club lid voor de club
Sinds 2013 is Hans Siebers met Into Telecom ook lid
geworden van de Business Club bij FC VVC. Via Gerard
ter Haar is hij ‘binnengehaald’.
Hans vertelt: “Het is helemaal niet direct mijn doel om
zaken te gaan doen in de Business Club. Ik ben lid geworden van dit aparte clubje omdat ze het goed voor hebben met FC VVC. De inkomsten komen direct of indirect
ten goede van de club. Ik hoop dat de groep leden de
komende jaren alleen maar groeit en dat de Business
Club zo steeds solider wordt. Hoe meer leden hoe meer
inkomsten voor de club.” Hans vervolgt: “Naast dat ik
vooral lid ben geworden voor de club vind ik het ook goed
dat je met ondernemers onder elkaar bent. Er worden
leuke activiteiten georganiseerd waar altijd genoeg ruimte
is om met elkaar te praten.”

“Hoe meer leden de Business Club
heeft, hoe meer inkomsten voor
FC VVC.”

Rob vertelt: “Ik heb ooit als kind een blauwe maandag
gevoetbald bij D.O.S.R. in Roelofarendsveen waar ik destijds woonde. Inmiddels woon ik al weer ruim 20 jaar in
Nieuw-Vennep. Ik ben wel altijd veel blijven sporten maar
voetbal is niet echt mijn ding. Ik ken FC VVC natuurlijk
wel. Onder ander via Gerrit van Groeningen. Ook ken ik
Piet Krop, we hebben eerder zaken gedaan.”

Business Club een actieve club
Rob vervolgt: “Ik ben benaderd voor de Business Club
door Piet Krop. Ik ben lid geworden omdat de Business
Club van FC VVC een actieve club is. Er worden jaarlijks
verschillende activiteiten georganiseerd en op dat soort
momenten kun je kennis maken met de andere leden.
Het is goed om andere ondernemers uit Nieuw-Vennep
en omgeving te spreken, er zijn altijd raakvlakken.
Als het aan de orde is weet je elkaar ook zakelijk gezien
gemakkelijker te vinden.”

R.J. Pre- (press) & Printing
Hans van Into Telecom staat voor een transparante
aanpak. Naast een uitgebreid advies maakt hij dat advies
ook zo inzichtelijk mogelijk. Uitgangspunt bij zijn advies
is; de best mogelijke oplossing voor de klant. Een tevreden klant is voor Hans van groot belang. Bij Into Telecom
ligt daarom veel nadruk op excellente service. Inmiddels
maken 5.000 zakelijke klanten gebruik van de dienstverlening van Into Telecom.

R.J. Pre- (Press) & Printing is een full-service communicatie-, productie en reclamebureau met een no-nonsense
mentaliteit. Rob heeft ruim 25 jaar ervaring en hij houdt
van een heldere open communicatie. Hij is een allround
vakman en je kunt bij R.J. Pre- (Press) & Printing terecht
met al je communicatievraagstukken. Of het nu gaat om
advies, brochures, direct-mail campagnes, presentiemateriaal, een huisstijl of een complete stand voor een
beurs. Ook voor een gehele mediaplanning en advertentiebemiddeling kun je bij Rob terecht.

Kijk voor meer informatie op www.into-telecom.nl
Hans 06 250 709 73 of Hans.Siebers@into-telecom.nl

Kijk voor meer informatie op www.rjpp.nl
Rob 06 513 715 15 of info@rjpp.n

FC V VC selectie seizoen 2014 - 2015
Marco van Rooijen

FC VVC 1 is goed op weg naar beter voetbal.
FC VVC is nu 6 wedstrijden onderweg in de derde klasse en liet
nog geen punt liggen. Het staat - op het moment van schrijven met 18 punten geheel terecht op de eerste plaats.
De goede prestaties zijn in lijn met de ambitie van de nieuwe
trainer Piet van Duijn en zijn technische staf: promotie naar de
tweede klasse.

FC VVC had een goede voorbereiding, o.a. doordat de
selectie breder is dan vorig jaar. Maar liefst 8 A-junioren
stroomden door naar de zaterdagselectie. Dat betekent
automatisch meer onderlinge concurrentie en als gevolg
daarvan nog meer scherpte tijdens trainingen en wedstrijden.
Piet van Duijn traint met Philip van den Boogaard, zijn
assistent-trainer o.a. hard op het verhogen van de balcircu-

latie zodat het speltempo tijdens wedstrijden hoger wordt.
“Aannemen - spelen”, horen we hem steeds roepen. Dat
vraagt wat van de technische vaardigheid van spelers en dat
aspect krijgt dan ook voortdurend aandacht. U zou voor de
aardigheid eens een dinsdag- of donderdagavondtraining
moeten bijwonen.
FC VVC kan dit jaar een beroep doen op een speler met
ervaring op professioneel en het allerhoogste amateur-niveau: Patrick Duarte. Samen met nieuwe spelers als Mitchell
Griekspoor en Jip van Groenigen en - als gezegd - de aanwas
vanuit de A-jeugd lijkt FC VVC dit jaar kansrijker dan ooit om
de gewenste stap naar de tweede klasse te maken.

FC VVC stelt zich ten doel om het hoogste zaterdag team
steeds aan te vullen vanuit de eigen opleiding. De club heeft
er daarom voor gekozen om alle hoogste selectieteams te
laten trainen door gediplomeerde trainers.
Zij en de trainers van de overige teams maken sinds kort
gebruik van AJAX-online. Een site waarop trainingsstof wordt
geplaatst die passend is voor de betreffende leeftijdsgroep.
Op deze wijze investeert FC VVC in de ontwikkeling van
alle spelers en talenten zodat binnen alle geledingen van
de vereniging ‘beter voetbal’ wordt gerealiseerd.
Uiteindelijk plukt onze hoofdmacht daar de vruchten van!

Ivo Berkhoff, voorzitter van de sponsorcommissie:

‘Beste ondernemer’
Voetbal is één van de leukste sporten die er bestaan. Er is altijd wat aan de hand, iedereen heeft er verstand van, we hebben 16 miljoen bondscoaches in Nederland, iedereen
heeft wel eens een balletje getrapt, we kunnen er nog uren over napraten.
Voetbal verbindt ons en dat maakt het zo leuk om als
ondernemer iets nauwer betrokken te zijn bij onze club.
FC VVC wint meer dan regelmatig de sportiviteitsprijzen
op toernooien en daarom kunt u met een gerust hart
partner zijn van FC VVC. U kiest uit vele verschillende
opties om de club te steunen, uw bedrijf meer naamsbekendheid te geven of om uw eigen bedrijfsnaam te zien
op of langs de velden. Al vanaf € 150,- is er een sponsormogelijkheid en sinds 2012 is er een heuse Business
Club actief bij FC VVC. U kunt FC VVC op vele manieren
helpen groeien op zowel sportief als professioneel vlak.
Op dit moment is er een grote groep FC VVC-ers bezig
om met groot enthousiasme de club een volgende fase
in te willen helpen. De afgelopen tijd is de jeugdopleiding
verder gestroomlijnd met het toepassen van het Ajaxonline systeem. Daardoor weet elke trainer exact welk
oefeningen en trainingen voor zijn groep in de betreffende
fase in het speelseizoen moeten worden toegepast.
De jeugdselectie elftallen hebben allemaal een gediplomeerde trainer. Het eerste selectie elftal staat dit seizoen
onder leiding van een gelouterde trainer, Piet van Duijn.
Piet heeft in het verleden o.a. Katwijk, Valken ‘68 en
Quick Boys onder zijn hoede gehad.
Afgelopen weken is de Technische Commissie samen
met de trainer druk bezig geweest om de selectie te
versterken, naast een aantal nieuwe jongens (met een
Nieuw-Vennep verleden), stromen er een achttal A-junioren door naar de selectie. Een ongekend groot aantal.
Kortom, FC VVC is er klaar voor om de volgende sportieve

stappen te maken! De eerste vier
competitiewedstrijden hebben we
met dikke cijfers gewonnen, het
ziet er echt goed uit.
Regelmatig wordt u als partner
van FC VVC geïnformeerd over activiteiten en nieuwtjes, wilt u ook
de sponsornieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar
sponsoring@fcvvc.nl.
Wij zijn erg benieuwd naar wat u
als ondernemer belangrijk vindt.
Heeft u wensen, klachten, ideeën,
mist u iets of andere zaken die u met één van ons wil
bespreken? Aarzel niet en geef een signaal af aan een
van ons en wij gaan met u in gesprek.
Graag tot ziens bij FC VVC!
Met vriendelijke groet,
namens de sponsorcommissie FC VVC

Graag gaan wij met u in gesprek om te bekijken waar uw
meerwaarde voor FC VVC kan liggen en waar uw bedrijf het
beste past in de mogelijkheden. Er is voor ieder bedrijf een
oplossing. U bereikt ons via sponsoring@fcvvc.nl

Business Club bezorgt B2
bijzondere ervaring
Het seizoen 2013-2014 begon voor de B2 van FC VVC niet zo goed. Er was geen trainer
noch teambegeleider beschikbaar en het niveauverschil van de spelers liep nogal uiteen.
Jeffrey van de Meulen, op dat moment trainer van de B3, zag hoe demotiverend de
situatie was en besloot samen met Michel van Oort ook de B2 onder de hoede te nemen.
Sfeer niet al te best
Jeffrey vertelt: “Toen Michel en ik besloten ook de B2
te gaan trainen en begeleiden was de sfeer niet al te
best. Na een aantal weken zagen we gelukkig zowel het
vertrouwen als het voetballen groeien. Omdat wij ook de
B3 onder onze hoede hadden was het voor ons niet altijd
mogelijk bij de wedstrijden te zijn. Rienz Mulder heeft
toen de taak van teammanager op zich genomen en heeft
de B2 bij de wedstrijden begeleid.”

neergezet. In één seizoen zijn ze niet alleen gegroeid
in hun voetballend vermogen maar zijn ze ook een echt
team geworden. We hebben als 2e toch een hele mooie
beker gekregen. Deze heeft als aandenken een prominente plek gekregen in de Business Club. Het was een
bijzondere ervaring.”

Juiste chemie
Jeffrey vervolgt: ”Op een gegeven moment was de chemie
juist en ging het heel goed. Zo goed dat we aan het einde
van het seizoen clubgeschiedenis schreven door ons zelf
te plaatsen voor de KNVB beker finale!”

Uitnodiging Business Club
Het nieuws gonsde als gauw door de hele club! De Business Club besloot dit niet zomaar voorbij te laten gaan en
nodigde op de dag van de KNVB bekerfinale de gehele B2
inclusief supporters, begeleiders etc. uit in de Business
Club. Jeffrey vertelt: “We werden onthaald als ware
professionals. Er was catering, er waren motiverende
woorden en er waren T-shirts gemaakt voor alle spelers.
Als klap op de vuurpijl bleek de Business Club ook nog
een grote touringcar te hebben geregeld om als team
mee naar de bekerfinale te reizen. De B2 heeft, ondanks
dat ze geen eerste zijn geworden, een grote prestatie

De B2 van dit seizoen is nog op zoek naar een sponsor. Welk
bedrijf wil zich verbinden aan dit fantastische team en een
steentje bijdragen aan de sportieve groei van FC Vvc? Heeft u
interesse, neem dan contact op met sponsoring@fcvvc.nl of

Vlaggen langs het hoofdveld zijn één van onze sponsormogelijkheden.

e ven voorstellen
De Leden van de Business Club
van FC VVC willen zich op de
volgende pagina’s graag aan u
voorstellen.

Installatietechniek Dijksterhuis André Derks
Deskundig, allround installatiebedrijf, tot de werkzaamheden behoren o.a.: centrale verwarming,
onderhoud CV, loodgieterswerk, sanitair, dakwerk, klimaatbeheersing en airco, zonnestroom,
riolering. Servicegericht en ervaren!
Rijksstraatweg 66, 2241 BW, Wassenaar
T 070 5110106 - andre@dijksterhuisbv.nl - www.dijksterhuisbv.nl

Veenex Wim Wesmaas
Veenex Buigmachines in Nieuw-Vennep is een uitstekende keuze wanneer u op zoek bent naar
metaalbewerking machines of buigmachines! Buigmachines, Veenstra buigmachines, Doorn
Buigmachines, Draad buigmachines, Hydrobend, Dorobend en Flexobend.
Voor meer informatie, bel 0252 675735
Veenex, Roggestraat 9, 2153GC, Nieuw-Vennep

3ICT BV Aniel Ramdjanamsingh

Drukkerij van Hulzen Ron van Hulzen

3ICT is een allround ICT leverancier. Van het compleet ontwerpen, vervangen en implementeren van
het ICT netwerk tot en met het beheer en onderhoud hiervan. Gerenommeerd partner in flexibele
ICT oplossingen. Ook is 3ICT professionele leverancier van VoIP en Mobiele telefonie oplossingen.

Drukkerij van Hulzen maakt handels- en reclamedrukwerk voor het midden- en kleinbedrijf. Drukwerk
van de hoogst haalbare kwaliteit, dat is vanzelfsprekend. Daarnaast bieden zij een totaalpakket, dat
het hele traject van ontwerp tot afwerking bestrijkt. Het totaalconcept spreekt klanten enorm aan.

Boekweitstraat 50, 2153 GL , Nieuw-Vennep
T 0252 714230 - F 0252 714239 - info@3ict.nl - www.3ict.nl

Parellaan 42, 2132 WS, Hoofddorp
T 023 5653661 – F 023 5655366 – info@vanhulzen.net - www.vanhulzen.net

Ab InBev Nederland NV Jeroen Passchier

EversPartners Piet krop

AB InBev is een grote brouwer met (inter)nationale merken als Budweiser, Beck’s en Stella Artois,
Jupiler, Hertog Jan, Dommelsch, Leffe, Hoegaarden en Beck’s. In Nederland heeft AB InBev een
brouwerij in Dommelen (De Dommelsche Bierbouwerij) en Arcen (De Hertog Jan Brouwerij).

Ingenieursbureau dat op een persoonlijke en creatieve manier omgaat met vraagstukken op het gebied van retail, techniek, funderingsherstel, woningbouw, BIM, vastgoed, industrie, beheer & onderhoud en andere bouw gerelateerde onderwerpen. Kennispartners met pragmatische inslag.

Postbus 3212, 4800 MA, Breda - T 076 7602203 (bestellingen/leveranties)

Parlevinkerstraat 41, 1951 AR, Velsen-Noord

T 076 5253800 Customer Service Center - telesales.West@ab-inbev.com - www.ab-inbev.nl

T 0251 284700 - info@everspartners.nl - www.everspartners.nl

Addition BV Robert Peters

Griffione Consulting Jeroen Griffioen

Addition BV is een bureau voor ontwerp, technische realisatie, engineering en uitvoering van o.a.
interieurs voor kantoor, winkel en woning, beurs stands, (TV) decor evenement design en inrichting,
opslag en afvalverwerking van uw stand, decor of andere goederen, specials en decoraties.

Specialist in HR en Payroll. Deskundige in verandertrajecten zoals fusies, reorganisaties en
het vlottrekken van HR afdelingen. Ruime ervaring in Projectmanagement, Interim-management en
Consultancy bij grote en middelgrote bedrijven waaronder o.a. Nationale Nederlanden en Robeco.

Hoofdweg Oostzijde 1060, 2152 LN, Nieuw-Vennep (bezoek alleen op afspraak)
T 023 5651193 - M 06 52427116 - info@addition.nl - www.addition.nl

Zadelmaker 40, 2152 LS, Nieuw-Vennep
T 06 21534158 - j.griffioen@versatel.nl - www.griffione.nl - nl.linkedin.com/in/jeroengriffioen

After40 - La Vallee Brasserie Peter Klabbers

Gromax (voorheen HMS) Piet van Maris

La Vallee Brasserie is het hart van Creative Valley waar bewoners en bezoekers elkaar de hele dag
ontmoeten met een echte cappuccino, een verse, biologische lunch of een koel glas wijn.
Je thuis voelen op je werk. Dat is de gedachte!

Verhuur van onbemand grondverzetmaterieel van 1 tot 10 ton. Jonge professionele machines die
gericht zijn op efficiënt en rendabel gebruik. Tegen marktconforme prijs, korte of lange termijnhuur,
desgewenst met roetfilter, overdruk of vonkenvanger. 24/7 service en kennis van het materieel.

Orteliuslaan 1-27, 3528 BA, Utrecht

Markweg 51, 2153 PG, Nieuw-Vennep

T 030 7670410 - www.creativevalley.nl - www.facebook.com/lavalleebrasserie

T 0252 624004 - F 0252 625097 - nieuwvennep@gromaxwest.nl - www.gromaxverhuur.nl

Autobedrijf Dirk Barten Riepke Hollander

Into Telecom Hans Siebers

Autobedrijf Dirk Barten BV is Hyundai dealer met vestigingen in Alkmaar, Amsterdam (West en
Zuidoost), Heerhugowaard, Hoofddorp en Zaandam. Wij zijn hèt vertrouwde adres voor alle Hyundai
modellen en betrouwbare occasions. Missie: topkwaliteit te leveren voor een redelijke prijs!

Onafhankelijk en landelijk opererend totaalaanbieder op gebied van ICT en Telecom. Adviseert
bij communicatievraagstukken en kan volledig ontzorgen. Into-Telecom heeft professionele en deskundige kennis in huis t.a.v. mobiliteit, bereikbaarheid en veiligheid. Nadruk op excellente service!

Opaallaan 8, 2132 XT, Hoofddorp

Postbus 502, 2150 AM, Nieuw Vennep

T 023 5630425 - info@dirkbarten.nl - www.dirkbarten.nl

hans.siebers@into-telecom.nl - www.into-telecom.nl

Partner4Work Edwin Broxterman

Kooning Schiphol Gerard ter Haar

Uniek platform voor collega ZZP-ers met primair doel het effectief koppelen van vraag en aanbod
(ZZP-er zoekt passende opdracht, opdrachtgever zoekt de juiste persoon.) Ook biedt Partner4Work
ondersteuning op allerlei gebied: verzekeringen, administratie, juridische zaken, verkoop, inkoop etc.

Groothandel voor de bouw en industrie. Bij Kooning vindt u op één adres - op Schiphol - alle soorten
gereedschappen, kleding, schoenen, sleutels, ijzerwaren en artikelen voor professionals in de bouw
en industrie. Topkwaliteit tegen scherpe prijzen!

Startbaan 8, 1185 XR, Amstelveen

Cateringweg 7, 1118 AM , Schiphol Noord - Open van ma. t/m vr. van 7.00 tot 17.00 uur

T 085 7733709 - edwin@broxterman.nl - www.partner4work.nl

T 020 4066066 - F 020 4066060 - E-mail: verkoop@kooning.nl - www.kooning.nl

Maas Auto Groep M. Verkleij

en R. Franken

Van Heijningen Schoonmaak en Floortec Peter van Heijningen

Dealer van VW, Audi, SKODA en Volkswagen Bedrijfswagens met vestigingen in Uithoorn, Nieuwkoop
en Alphen aan den Rijn. Ruim gesorteerde voorraad nieuwe modellen en hoogwaardige occasions.
Ook voor service, onderhoud, reparaties, onderdelen, accessoires en financiering.

Schoonmaakdiensten in de breedste zin van het woord! Met het bedrijf Floortec: Specialist in de
regio voor alles wat te maken heeft met vloeren. Onderhoud, schuren oliën, lakken en in de was
zetten, aanhelen reparaties en plaatsen van nieuwe vloeren laminaat, pvc, en parket.

Amsterdamseweg 5-9, 1422 AC, Uithoorn

Westerdreef 1D, 2152 CS, Nieuw-Vennep

T 0297 513370 - sales.uithoorn@maasautogroep.nl - www.maasautogroep.nl

T 0252 622634 - F 0252 622521 - www.jpvanheijningen.nl - www.floortec.nl

MultiVos Sport Léon van Dijk

Advies Combinatie V M P – Koophuis Makelaars J. Verdonk

Leverancier voor verenigingen, bedrijven, stichtingen en instellingen als het gaat om sportkleding/
artikelen, bedrijfs- en promotiekleding, bedrukkingen, reclameborden, merchandising en relatiegeschenken. Sportshirts, tassen, bekers, vaantjes etc. Een snelle levering, hoog service gehalte.

Allround verzekerings- en financieel adviesbureau. Behartigt de verzekerings- en financiële belangen
van bedrijven en particulieren. Een persoonlijke benadering en het opbouwen van een vertrouwensrelatie staan centraal. Koophuis Makelaars, professioneel en klantgerichte werkwijze!

Van der Burchstraat 36, 2132 RN, Hoofddorp

Schoolstraat 12, 2151 AA, Nieuw- Vennep

T 023 5614647 - verkoop@multivossport.nl - www.multivossport.nl

T 0252 675590 - info@vmp-advies.nl - www.vmp-advies.nl

RMV-C Verzekeringsoplossingen & Consultancy Roy Mulder

Meer Med Clinic

RMV-C is gespecialiseerd in bedrijfsmatige verzekeringen (schade & inkomen) voor het MKB en bestaat
uit 3 onderdelen: Sales- en Consultancybedrijf, Verzekeringsoplossingen voor MKB bedrijven en
Verzekeringsoplossingen voor adviseurs/tussenpersonen. RVI: Register Adviseur Verzuim en Inkomen.

Meer Med Clinic is hét sportmedisch centrum van Haarlemmermeer e.o. voor alle (top)sporters die
op zoek zijn naar de beste behandeling. Meer Med Clinic biedt gespecialiseerde training en sportmedische, multidisciplinaire diagnostiek in een High Performance trainingscentrum.

Leden 7, 2151 SB, Nieuw-Vennep

sportcomplex koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg 800, 2134 AB, Hoofddorp

T 06 20245370 - roy.mulder@rmv-cnl - www.linkedin.com/pub/roy-mulder-rvi/10/652/42b

T 023 5541049 of 023 5555290 - info@meermedclinic.nl - www.meermedclinic.nl

Toine van de Berg

Rojas Zonwering Gilberto Rojas

Recycling.nl Eric Alders/Gerard Nijssen

Verkoop en montage van binnen en buiten zonnewering, rolluiken en insectenhoren. Onderhoud en
reparaties aan rolluiken en buiten zonwering, doeken vervangen van terrasschermen en markiezen.
De wensen van de klant, staan onbetwist op de eerste plaats. Gratis, eerlijk en vrijblijvend advies!

Bedrijf uitgegroeid tot een van de toonaangevende partijen in de Randstad, actief op het gebied
van inzamelen en verwerken van vrijwel alle soorten secundaire grondstoffen. Primaire focus op het
gebied van de inzameling van papier, plastics, hout en groenafval.

Westerdreef 1D, 2152 CS, Nieuw-Vennep (in het pand bij Floortec)

Nijssen Recycling B.V., Rijnlanderweg 1427, 2153 KE, Nieuw-Vennep

T 0252 621291 of 06 40010480 - F 084 7116910 info@rojaszonwering.nl - www.rojaszonwering.nl

T 0252 674041 - F 0252 689627 - info@recycling.nl - www.recycling.nl

Meeús Marc Heisterkamp

UNO l ICT beheer en meer Hans Knibbe

Meeùs Bouw & Infra bekleedt een leidende en innovatieve positie als partner op het gebied
van risicobeheersing binnen de bouw- en infrabranche. Motto is naast de klant te staan!
Met goed advies een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van klanten.

Met slimme ICT oplossingen en Topsupport zorgt UNO ervoor dat je altijd en overal kunt werken.
Dat je al je gegevens en programma’s kunt gebruiken, met betrouwbare en betaalbare technologie.
UNO biedt een ICT totaal oplossing die volledig ontzorgt!

Kijk voor meer informatie op meeus.com/bouweninfra

Park Hoornwijck 6b, 2289CZ, Rijswijk (ZH)

T 06 25086233 of mjc.heisterkamp@meeus.com

T 070 3300010 - sales@uno.nl - www.uno.nl

SABA Benelux B.V. F. Sabanovic

RJ pre-(press) & printing Rob van Ruiten

Saba Benelux B.V. is gespecialiseerd in het uitzenden, detacheren en werven en selecteren van
geschikte gekwalificeerde kandidaten voor opdrachtgevers in alle sectoren en beroepsgroepen. Saba
Benelux biedt continuïteit en handelt volgens de richtlijnen van NBBU CAO, NEN 4400-1 en VCU.

Communicatie-, productie en reclamebureau dat werkt in de B2B en B2C branche. Door de
no-nonsense mentaliteit en ervaring open in communicatie en werkwijze. Steekwoorden zijn:
duidelijk, op tijd, niet voor de hoofdprijs. Duidelijke communicatie is wat u nodig heeft!

Venneperweg 583, 2152 CC, Nieuw-Vennep

RJ PRE-(PRESS) & PRINTING, Lireweg 96, 2153 PH, Nieuw-Vennep

T 0252 620403 - F 0252 620612 - f.sabanovic@sababenelux.com - www.sababenelux.com

T 0252 683601 - F 0252 683802 - info@rjpp.nl - www.rjpp.nl

Segwaytours City Tours Amsterdam Peter Bakker

Clean Trend Astrid en Luis Trenidad

Amsterdammers nemen je mee op de Segway! Wat een belevenis om ‘zoevend’ door de historie
van Amsterdam te gaan. Door kleine straatjes, steegjes, over bruggen en grachten en langs prachtige
gebouwen. Privé tours en voor bedrijven, b.v. met zakenrelaties, medewerkers of als bedrijfsuitje.

Clean Trend is een schoonmaakbedrijf dat hard aan de weg timmert en groeit. In 2014 vieren
zij het 13 jarig bestaan. Zij zorgen voor een schone en dus prettige werkomgeving wat de
productiviteit kan bevorderen.

Bookingen en meer informatie:

Klinkenbergstraat 57, 2136 AB Zwaanshoek

T 06 20204398 - info@segwaycitytoursamsterdam.com - www.segwaycitytoursamsterdam.com

T 023 5841205 Mail: info@cleantrend.nl - www.cleantrend.nl

Tuinplus Ton Vermeulen

Aspider Solutions / Tsunami BV Luis Carrera

Hoveniersbedrijf dat staat voor kwaliteit! Werkzaamheden voor particulier en bedrijven. Aanleg en
ontwerp van tuinen, plaatsen schuttingen en hekwerk, onderhoud, (sier)bestratingswerkzaamheden,
aanleg van vijvers, aanleg van (kunst)gras, leveren van beplanting, afsluiten van onderhoudscontract.

Luis Carrera steunt FC VVC graag met zowel kennis als met zijn bijdrage aan onze Businessclub.
Hij is strateeg en een visionair en sinds kort betrokken bij FC VVC als Marketing en Communicatie
Luis is CEO Europe bij Aspider Solutions. Hij is lid van de BC met Tsunami BV.

Bleker 63, 2152 AS, Nieuw-Vennep
T 0252 674995 of 06 53138337 - info@tuinplus-vof.nl - www.tuinplus-vof.nl

MARCOM@FCVVC.nl

FC V VC businessclub leden

After40

Tsunami BV
Steun FC VVC, word lid van de enige echte Businessclub van de Haarlemmermeer
en combineer sportief netwerken met gezelligheid in een prettige ambiance.
Meld u aan via businessclub@fcvvc.nl Of bel Piet Krop: 06 226 91 247

Speciale dank aan Marianne Vlak voor teksten en eindredactie.

