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Businessclub Contactus

Informeel netwerken 
werpt vruchten af 

De leden van businessclub Contactus hebben inmiddels ervaren dat het zijn 
vruchten afwerpt om op een gezellige en informele manier, bij wijze van 
spreken met het glas in de hand, regelmatig met elkaar van gedachten te 
wisselen. Dat heeft al tot diverse zakelijke transacties geleid.

In het eerste jaar na de oprichting heeft Contactus alle vergaderingen, bijeen-
komsten en presentaties, gemiddeld een keer in de twee maanden, gehouden 
in de eigen ruimte in de accommodatie van SC Everstein. Het netwerken 
krijgt een extra dimensie door af en toe uit te wijken naar de bedrijven van 
de leden.

“Een aantal leden heeft aangegeven het op prijs te stellen om bij gelegenheid 
gastheer te zijn in zijn eigen bedrijf, en daar het een en ander over te vertel-
len”, vertelt bestuurslid Max Broekhoff. “Dat gebeurt altijd met een hapje 
en een drankje. Voor alle leden zijn dat tevens leuke momenten om relaties 
kennis te laten maken met de businessclub. De eerste keer dat we een bijeen-
komst op locatie hadden was in juni, bij Henk Scholten Volvo in Culemborg, 
en die was heel geslaagd.”

Onlangs is een gezellige meeting gehouden in restaurant Grand Athina in 
Leerdam, waar de sfeer, de gezelligheid en de aard van de gesprekken 
dusdanig in de smaak viel bij enkele nieuwe bezoekers dat ze nog diezelfde 
avond lid van Contactus zijn geworden.

www.businessclubcontactus.nl

De leden van Contactus:
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 
BV & 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.
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