Contactus luidt Dim den Braven uit
leerdam • Tijdens een informele bijeenkomst in restaurant Grand Athina
heeft businessclub Contactus afgelopen donderdag afscheid genomen van
Dim den Braven.
Ties Middelkoop en Dim den Braven
waren de initiatiefnemers van Contac-

tus, een platform voor ondernemers
uit de regio. In de nieuwe accommodatie van voetbalvereniging Everstein
kreeg de businessclub een eigen
home. Het was de bedoeling dat die
ruimte ook zou worden gebruikt door
de clubsponsors van Everstein, maar
dat is nooit van de grond gekomen.

• Contactus nam afscheid van Dim den Braven.

Den Braven: “Contactus heeft daar vorig jaar zijn eerste netwerkbijeenkomsten en bedrijfspresentaties gehouden, terwijl we dit jaar meer op locatie
bij onze leden zijn geweest. Het is altijd de bedoeling geweest dat Middelkoop en ik actief zouden zijn in de opstartfase. Middelkoop is al eerder ge-
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stopt, en nadien is een bestuur
geformeerd dat bestaat uit John Hol,
Wanda Mooijman en Max Broekhoff.
Dat staat inmiddels zo stevig op zijn
benen dat ik me met een gerust hart
kan terugtrekken.” Voorzitter John
Hol nam met warme woorden afscheid
van Dim den Braven en overhandigde
hem enkele geschenken.

Een groot deel van de leden van Contactus alsmede drie introducees waren donderdag van de partij. Tussen
voor-, hoofd- en nagerecht werd van
plaats gewisseld, zodat men steeds andere disgenoten had. Tijdens de tafelgesprekken bleek dat de leden zeer
geïnteresseerd waren in elkaars werkzaamheden, mede doordat sommigen
in de achterliggende periode al zakelijke partners zijn geworden.
Contactus voelt zich ook in sociaalmaatschappelijk opzicht betrokken.
Jaarlijks wordt een donatie gedaan
aan Everstein die ten goede komt aan
de hele vereniging. Afgelopen donderdag werden twee goede doelen gekozen die ieder een gift van 500 euro tegemoet kunnen zien: stichting Joy for
Children en stichting Steevast, een
wooncomplex in Vianen voor jongvolwassenen met een lichte beperking.
Die laatste gebruikt het geld voor de
aankleding van de gezamenlijke
ruimte in De Plataan.

