
29

Businessclub
brengt ondernemers samen

Handelsonderneming Unicum | Wanda Mooijman | Steenplaza | De Notarissen | Duikbedrijf COW BV  
Lamotec BV | Van Genderen Tentverhuur | Aannemingsbedrijf Kers bv | Dorpshuis ’t Knooppunt  
De Vos Hagestein BV | Hagidam 52 BV | Het Kontakt Edities & Bedrijvig Rivierenland | Gako Groenvoorziening 
Henk Scholten Culemborg BV | Boshuis Thuis in Water | Tao Rental | Jos Bladt Beheer | Van der Gun Zonwering  
Claassen, Molenbeek & Partners | Pluimveebedrijf De Buijserd | Wakkermans Audio-Video | Scherpenzeel Fourages  
Arval Autoleasemaatschappij | Partycentrum Schoonrewoerd | Simioli Assurantiën | Bouwbedrijf B. van der Graaf  
Bartsmaatpakken | Stuijvenberg Installatietechniek

Businessclub Contactus

Contactus gaat buiten de
gebaande paden

In de twee jaar dat Contactus bestaat is de club stabiel gewor-
den. De afgelopen zes maanden gaven een geleidelijke groei te 
zien, en op dit moment telt de businessclub bijna dertig leden.

“We hoeven en willen ook niet heel hard groeien”, vertelt voorzitter 
John Hol. “Uiteindelijk willen we naar een groep van maximaal 
vijftig leden: ondernemers in uiteenlopende branches die jaarlijks 
zes keer bij elkaar komen. Doel is om, in een informele sfeer, met 
elkaar te netwerken, ideeën en kennis uit te wisselen, elkaar te ver-
sterken en te inspireren en, waar mogelijk, onderling zaken te doen.”

Elk lid krijgt de mogelijkheid zich te promoten of te presenteren 
tijdens één van die bijeenkomsten. Dat kan in het Contactus 
clubhuis bij SC Everstein in Everdingen, óf op locatie. “Ze krijgen 
een podium en geven daar op eigen wijze invulling aan”, merkt 
penningmeester Wanda Mooijman op. “Er is voldoende animo 
onder de leden om zich op die manier, als onderdeel van zo’n 
avond, in de schijnwerper te zetten.”
Niet alleen het netwerken, ook het sociaal-maatschappelijke 

aspect hoort tot de doelstellingen van businessclub Contactus. 
Projectmatig wordt Everstein jaarlijks ondersteund, en daarnaast 
worden schenkingen gedaan aan diverse stichtingen en goede 
doelen, waarbij de leden een duidelijke inspraak over de keuze 
hebben.
“Een aantal contacten van onze leden is verder gegaan dan 
het zakelijke. En hoewel dat nooit de insteek is geweest zijn er 
zelfs vriendschappen uit voortgekomen. Dat is toch prachtig!”, 
zegt Max Broekhoff, mediavertegenwoordiger van Contactus. 
“Netwerken staat altijd centraal, maar we willen volgend jaar ook 
eens iets doen wat buiten de gebaande paden valt.”

Wie belangstelling heeft om lid te worden van businessclub 
Contactus kan altijd contact opnemen met iemand van het 
bestuur, een praatje maken met één van de leden of zich, via 
info@businessclubcontactus.nl, aanmelden voor een vrijblijvend 
bezoek aan één van de netwerkbijeenkomsten.

www.businessclubcontactus.nl

De leden van businessclub Contactus
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