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Businessclub Contactus

Contactus: meer dan alleen netwerken
Bij de kersverse Businessclub Contactus komen het onder-
nemerschap, maatschappelijke betrokkenheid en sport 
samen. Op een informele manier. 

“Zaken doen is gunnen”, zegt bestuurslid Ineke van Klei. En gun-
nen, dat doe je sneller aan iemand die je informeel kent en ver-
trouwt, dan aan een bedrijf dat een gelikt verkooppraatje heeft 
op zijn website. De Everdingse businessclub wil ondernemers uit 
de regio dan ook op informele wijze samenbrengen en inspire-
ren. Zaken doen is niet het belangrijkste doel, maar is een mooi 
neveneffect. Voorzitter Dim den Braven: “Ik geloof er niet in dat 
je lid wordt en meteen een megadeal sluit. Waar ik wel heilig in 
geloof is dat een businessclub drempelverlagend werkt. Je stapt 
bijvoorbeeld sneller informeel op iemand af om hulp te vragen 
bij een vraagstuk. Je deelt kennis, en dat werkt.” Van Klei: 
“Het maakt je indirect een betere ondernemer.”

Het bestuur van Contactus houdt drie tot vier netwerkbijeen-
komsten per jaar waarbij zij steeds inspirerende gastsprekers uit-
nodigt. De bijeenkomsten vinden plaats in de eigen accommoda-
tie. Deze modern ingerichte ruimte kunnen leden van Contactus 
ook kosteloos gebruiken voor eigen presentaties. Daarnaast zijn 
leden vrij om extra bijeenkomsten of bedrijfsbezoeken te 
organiseren en kunnen ze gezamenlijk vanuit de businesslounge 

de thuiswedstrijden van het eerste elftal van SC Everstein 
bekijken.
De in april dit jaar opgerichte Businessclub Contactus heeft 
namelijk een sterke binding met de Everdingse voetbalvereni-
ging. Niet alleen is de businessclubruimte in het nieuwe onder-
komen van Everstein te vinden, de club draagt de voetballers ook 
een warm hart toe via de huur van de clubruimte en sponsoring. 
“Everstein is een centraal punt in het dorp. De vereniging heeft 
kinderen altijd een plaats geboden om te sporten en geeft een 
geborgen gevoel. Sportiviteit staat hier hoog in het vaandel en 
dat willen wij ondersteunen”, aldus Den Braven. Daarnaast wil 
Contactus ook andere goede doelen steunen, die de leden aan 
mogen dragen. Zo is vanwege het bezoek van Prinses Beatrix in 
het kader van de Zwaluwenactie 30 augustus een donatie gedaan 
aan het Prinses Beatrix Spierfonds.

De eerstvolgende ledenavond van Contactus is op 16 oktober. 
Henk de Breij uit Hagestein zal dan spreken over wat netwerken 
voor je kan doen als je er op een goede manier mee omgaat. 
Wie deze avond vrijblijvend aanwezig wil zijn om kennis te 
maken met Contactus, kan zich aanmelden via 
info@businessclubcontactus.nl.

www.businessclubcontactus.nl
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