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Veel ondernemers zijn dag en nacht met hun bedrijf bezig. En hoewel ze het best zouden willen, komen ze daardoor 

(te) weinig toe aan contacten met andere ondernemers. Voor hen kan Contactus een uitkomst zijn. Contactus staat im-

mers bekend als een businessclub waar iedereen zich thuis voelt.

Vanuit een tweeledig doel is businessclub 

Contactus vijf jaar geleden opgericht. 

Enerzijds als podium om sponsoren van 

SC Everstein (Everdingen) en ondernemers 

uit de regio bij elkaar te brengen. Tijdens 

de bijeenkomsten zijn nuttige en nieuwe 

contacten opgedaan en is het netwerk 

van de ondernemers vergroot. Anderzijds 

heeft Contactus financiële bijdragen gele-

verd voor lokale goede doelen, maat-

schappelijke projecten, en is regelmatig 

iets extra’s gedaan voor het verenigingsle-

ven van SC Everstein.

Gezellige club

“Ik ben lid vanaf de oprichting”, zegt 

voorzitter John Hol. “Contactus is voor de 

leden niet alleen een laagdrempelige, so-

ciale en gezellige club van ondernemers, 

het is voor hen ook een gevoel. De net-

werkbijeenkomsten worden bij voorkeur 

gehouden op een verrassende en inspire-

rende locatie. De ene keer is er een gast-

spreker en de andere keer vertelt een van 

de leden iets over zijn bedrijf. Er wordt al-

tijd gezorgd voor een sfeervolle ambi-

ance, met een culinair tintje en vaak met 

muzikale omlijsting. Het is tekenend voor 

Contactus dat veel leden de data van de 

netwerkavonden met hoofdletters in hun 

agenda noteren!”

Vijf jaar na dato heeft Contactus ervoor 

gekozen een nieuwe weg in te slaan. De 

leden kunnen nu kiezen voor een basislid-

maatschap, met minimaal vijf netwerk-

avonden voor twee personen, of voor een 

upgrade tot businesspartner van SC Ever-

stein, de voetbalclub waar een gedeelte 

van de leden affiniteit mee heeft. Deze

voetbalclub is het sociale centrum van de 

dorpen Hagestein, Everdingen en Zijder-

veld, en wil dat ook worden voor het 

nieuwe dorp Hoef en Haag.

Voetbal

“De laatste jaren zit het vrouwen- en 

meisjesvoetbal duidelijk in de lift”, zegt 

Wanda Mooijman, penningmeester van 

Contactus. “Dat is niet alleen een lande-

lijke trend, maar we zien dat ook terug bij 

SC Everstein. De vrouwen en meisjes zijn 

daar een volwaardige afdeling die het ver-

dient om gesteund te worden om zich 

nóg nadrukkelijker te profileren. Deze 

groep moet, in een vertrouwde, familiaire 

en veilige omgeving, dezelfde aandacht 

en kansen krijgen als het jongens- en 

mannenvoetbal. Met het geld van het up-

grade pakket –bijna de helft van de leden 

heeft daar bewust voor gekozen- wil 

Contactus daar een bijdrage aan leveren.”

Op de vernieuwde site van Contactus is 

alles te vinden over de lidmaatschapsmo-

gelijkheden en de voordelen die dat kan 

bieden. Bestuurslid Max Broekhoff: “Via 

de website worden de begunstigers regel-

matig op de hoogte gehouden van alle 

ontwikkelingen van het meisjes- en vrou-

wenvoetbal bij SC Everstein. Op donder-

dag 16 mei houdt Contactus weer een 

topavond. Een van de leden, Kevin Phi-

lippi, van Tasty Sparkling, geeft dan een 

presentatie van zijn bedrijf en verzorgt 

aansluitend een champagneproeverij. On-

dernemers die overwegen lid van Contactus 

te worden zijn van harte welkom om de bij-

eenkomst vrijblijvend bij te wonen.”  
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