Op de kofﬁe bij Contactus

Businessclub
Contactus

‘Het is een kwestie
van gunnen’
Businessclub Contactus is volop in beweging. Na een eerste jaar vol
inspirerende netwerkbijeenkomsten geeft de club haar leden nu een
podium voor bedrijfspresentaties en bedrijfsbezoeken op locatie.

Op een informele manier zakelijke
contacten leggen en lokale goede
doelen steunen, dat kan bij Businessclub
Contactus. De club geeft haar leden een
mooi platform om zich zakelijk te
manifesteren via onder meer netwerkbijeenkomsten met bedrijfspresentaties, in
het Contactus clubhuis bij SC Everstein in
Everdingen of op locatie.
De jonge businessclub mag ondernemers
uit de lokale en regionale industrie, handel
en dienstverlening tot haar leden rekenen.
Contactus sponsort jaarlijks verschillende
verenigingen, waaronder SC Everstein.
www.businessclubcontactus.nl

“Dit is voor mij de perfecte combinatie van ondernemen en op een informele
manier contacten leggen”, vertelt Contactus-lid Pieter Hofman van Claassen,
Moolenbeek & Partners. Hij heeft 19 maart het spits afgebeten met zijn
bedrijfspresentatie, omdat hij aan zoveel mogelijk mensen wil laten zien wie
hij is en wat hij doet. Zo ook Ton Boshuis van Boshuis Thuis in Water. “Je
kunt hier natuurlijk stil in een hoekje gaan zitten, maar met een presentatie
bereik je in één keer iedereen. De businessclub heeft ons ook al nieuwe
klanten opgeleverd.”
Het informele karakter van Contactus spreekt Ton erg aan. “De leden
zijn zeer praktijkgerichte ondernemers die trots zijn op hun bedrijf. Er is
een gevoel van saamhorigheid en je legt leuke contacten.” Petra Hol van
Handelsonderneming Unicum beaamt dat. “Iedereen staat hier bij wijze van
spreken met de voeten in de klei. Het is gewoon een onwijs gezellige club.”
Petra ziet het lidmaatschap van Contactus als een manier om zich te
onderscheiden. “Je leert elkaar en elkaars bedrijven kennen. Je kijkt of je wat
voor elkaar kunt betekenen. Het is een kwestie van gunnen.” Hofman ziet het
ook als kwaliteitsverhoging. “Bij een deal via de businessclub weet je dat er
onderling over gesproken wordt. Dan wil je boven alles goed resultaat
leveren. Hier zul je geen partijen tegenkomen die je in Opgelicht ziet.”
Deze zomer trekt Contactus er ook op uit. Bijvoorbeeld op 19 juni,
wanneer de leden te gast zijn bij Henk Scholten Volvo uit Culemborg.
Zo geeft Contactus netwerken een extra dimensie.

Wij zijn lid van Contactus:
Handelsonderneming Unicum, Midco BV, Van Klei Communicatie & Events, Steenplaza, De Notarissen, Coen van Zante
Transportbemiddeling, Duikbedrijf COW bv, Lamotec BV, Van Genderen Tentverhuur, Aannemingsbedrijf Kers BV, dorpshuis ’t Knooppunt,
De Vos Hagestein, Adri van Houwelingen, Wanda Mooijman, Het Kontakt Edities bv & Bedrijvig Rivierenland, Gako Groenvoorziening,
Henk Scholten Culemborg bv, Galle & Roodhart Vastgoed bv, Boshuis Thuis in Water, Tao Rental, Jos Bladt Beheer, Van der Gun Zonwering,
Claassen, Moolenbeek & Partners, Pluimveebedrijf De Buijserd, Wakkermans Audio-Video, Feltracon, Hagidam, Scherpenzeel BV.
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