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Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2019 
Het voetbalprogramma start eerder maar het aanvangstijdstip van de 
receptie is rond 16.00 uur. Graag verwelkomen wij u op zaterdag 5 
januari om met ons het glas te heffen op een nieuw en beloftevol 2019. 

Terugblik Niki Terpstra, geslaagd 
Vrijdagavond 16 november jl. hebben we een boeiend en onthullend 
kijkje in de wereld van de professionele wielrennerij kunnen krijgen. Dit 
mede door het openhartige gesprek wat Jaap van Exter met Niki Terpstra 
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heeft kunnen hebben. 
Wij, maar ook de leden, 
hebben dit als een 
geslaagde avond ervaren. 
In de enquête werd deze 
avond met een zeer 
ruime voldoende 
beoordeeld. 

Voorafgaand aan de 
sprekers werd vvBergen eerste elftal speler Noah Robles in het 
zonnetje gezet. De KNVB had hem een oorkonde toegekend 
voor zijn 25 gemaakte doelpunten. Wat mede gezien zijn 
jeugdige leeftijd een prestatie van formaat is. Ter verhoging 
van de feestvreugde zorgde de Business Club er voor dat hij de 
speciale Ster Polo uitgereikt kreeg. Wel met de boodschap dat 
er ook dit seizoen al op meer goals wordt gerekend. 

BC leden goedkoper fitter bij Dynamic Fit 

De Business Club heeft het bedrijfslidmaatschap van de 
vvBergen bij Dynamic Fit opgepakt. Daarmee sport elk lid van 
de vereniging, en dus ook de Business Club leden, bij dit 
welbekende sportcenter in Alkmaar met een aanzienlijke 
korting op een all-in jaarabonnement. Normaal kost dit 40 
euro per maand maar voor leden van de vvBergen is dit slechts 
25 euro per maand. Een jaarlijks voordeel van 180 euro 
derhalve. 

Mo Ouaziz en Rob Bijl, managers van sportcenter Dynamic Fit 
(links en rechts naast Theo op de foto): “ook de Business 
Club leden van de vvBergen kunnen onbeperkt gebruik maken 
van alle faciliteiten, individueel trainen, 100 aangeboden 
groeps-sportlessen, sauna, zelfs ook de zonnebank en 
zwembad voor dit speciale tarief”.  

De procedure is dat je je aanmeldt bij Dynamic Fit onder 
vermelding van je lidmaatschap bij de vvBergen. Zij zullen de 
inschrijving direct 
verwerken en uiteraard 
later nog wel even 
toetsen of je 
daadwerkelijk lid bent 
van vvBergen. 
Inschrijven is voor 
nieuwe leden gratis. Je 
betaalt alleen 1-malig 15 
euro. Dit is voor de 
toegangssleutel.	  
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De	  Waard	  Beroepskleding	  

Voor	  professionals	  in	  
beroepskleding	  vanaf	  
kleinbedrijf	  tot	  groot	  
winkelbedrijf.	  Bij	  De	  Waard	  
lijkt	  het	  alsof	  zij	  alleen	  grote	  
retail	  organisa;es	  als	  klant	  
hebben	  maar	  dat	  beeld	  klopt	  
niet.	  Ma>hieu	  de	  Waard,	  
tweede	  genera;e/DGO	  licht	  
toe:	  “naast	  grote	  namen	  als	  
de	  NS,	  Vomar,	  Plus	  Shell	  en	  
Deen	  zijn	  bijvoorbeeld	  ook	  
AZ	  en	  de	  Zilte	  Zoen	  klant.	  
Voor	  allemaal	  geldt	  dat	  
beroepskleding	  in	  grote	  mate	  
de	  eerste	  indruk	  bepaalt	  bij	  
de	  klant.	  Wij	  bieden	  elke	  
organisa;e	  de	  ideale	  
oplossing.	  Ontwikkeld	  vanuit	  
een	  brede	  basiscollec;e	  of	  
een	  compleet	  nieuw	  
ontwerp.	  Van	  stof	  tot	  
knoopje,	  van	  revers	  tot	  kleur	  
s;ksel”.  
 
Bij	  De	  Waard	  vindt	  u	  de	  
hoogste	  kwaliteit,	  volop	  
keuze,	  concurrerende	  prijzen	  
én	  topservice.	  Na	  het	  
ontwerpproces	  en	  produc;e	  
nemen	  zij	  alle	  opvolgende	  
stappen	  uit	  handen.	  Van	  het	  
op	  loca;e	  doorpassen	  van	  de	  
maten,	  communica;e	  en	  
distribu;e	  met	  en	  naar	  alle	  
ves;gingen	  en	  snelle	  
uitlevering	  via	  uitgekiend	  
voorraadbeheer	  en	  een	  
online	  bestelportal.	  
Een	  bezoek	  aan	  de	  
Hazenkoog	  22	  in	  Alkmaar	  
maakt	  duidelijk:	  De	  Waard	  
ontzorgt	  in	  binnen-‐	  en	  
buitenland	  al	  35	  jaar.


