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Businessclub Contactus brengt ondernemers uit
de Vijfheerenlanden regelmatig samen om op
een informele manier met elkaar te netwerken:
nieuws uitwisselen, contacten leggen, uitbouwen
en versterken. Los van het zakelijke aspect is er
aandacht voor maatschappelijke doelen. De leden
zijn bovendien gecharmeerd van de gezellige
contacten die in de loop van de tijd zijn ontstaan.
Contactus nodigt ondernemers die denken dat
deze businessclub voor hen een podium kan zijn
waar zakelijke en sociale elementen gecombineerd
kunnen worden van harte uit om vrijblijvend een
netwerkavond bij te wonen. Die worden gehouden
in de eigen ontmoetingsruimte bij SC Everstein,
op uitnodiging bij een van de aangesloten
bedrijven of op een verrassende, uitdagende en
soms historische locatie in de regio.
info@businessclubcontactus.nl
www.businessclubcontactus.nl

‘Het informele van
Contactus past bij
onze mentaliteit’
Prócount adviseurs en accountants
Sinds 1987 biedt De Heer & Co zijn diensten aan het
MKB in een grote regio rond Meerkerk aan. In 2003
werd die naam veranderd in Prócount adviseurs en
accountants B.V. Vijf jaar later verhuisde het kantoor
vanwege de groei van de Tolstraat naar het bedrijventerrein in Meerkerk. Martin Versluis en Bertus Stigter,
twee van de zes vennoten, ontzorgen hun klanten en
begeleiden hen bij het totale traject. Dat beweegt zich
van een eenvoudige boekhouding, jaarrekeningen tot en
met ingewikkelde fiscale vraagstukken. “De kracht van
ons team van twintig medewerkers is dat we het samen
doen!” De leden van businessclub Contactus zijn actief
op heel diverse fronten. Omdat er nog geen
accountantskantoor bij was aangesloten was dat voor
Prócount een goede aanleiding om een van de
netwerkbijeenkomsten vrijblijvend te bezoeken.
“Informeel, plezierig en ontspannen zijn kenmerken die
ons zijn opgevallen bij Contactus. Dat past prima bij
onze mentaliteit. Inmiddels hebben we directeuren en
eigenaars van een aantal nieuwe bedrijven leren kennen
en op de lange termijn kan dat altijd van pas komen.
We voelen ons er nu al thuis.”
Scherpenzeel Fourages
Opa Willem Scherpenzeel begon in 1937 een handel in
voornamelijk los hooi. Nadat hij het bedrijf had
overgedaan aan zijn zoons Gerrit en Wim is kleinzoon
Teus Scherpenzeel sinds 2008 directeur/eigenaar. Vanaf
de locatie aan de Bolgerijsekade in Vianen houdt hij zich
bezig met de in- en verkoop van hooi, stro, gehakselde
snijmais, kuilgras en strooisels. Ooit was het handel
dicht bij huis, maar Scherpenzeel Fourages opereert
inmiddels ook landelijk en internationaal. Het bedrijf
belevert geiten- en veehouderijen, maneges en
groothandels.
Teus en Marieke Scherpenzeel zijn leden van het eerste
uur van businessclub Contactus. Het zakelijke aspect
heeft daar geen enkele rol in gespeeld, want ze verkopen
er geen baal hooi méér door. “Vanwege de thuisbasis
bij SC Everstein, het feit dat twee van onze zoons daar
voetballen en omdat Contactus ook een sponsor van SC
Everstein is hebben we ons er bij aangesloten. Links en
rechts kenden we er mensen, en het is goed om die wat
vaker te ontmoeten. Daar komt bij dat de bijeenkomsten
vaak op een leuke locatie worden gehouden, altijd
gezellig zijn en culinair goed verzorgd.”
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