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Walking dinner met gastspreker sluit 
eerste seizoen Business Club af op 
vrijdagavond 17 mei a.s. 
Vrijdagavond 17 mei “Walking Dinner” op de Kiefthoek. Om 18:00 
uur gaan de deuren open om te genieten van een aangename en 
leerzame avond. Het diner wordt verzorgd door horeca-talenten 
van het ROC Horizon College. De eerste gang komt rond 18:30 uur 
door. Tussendoor neemt een bekende voetbalkenner ons mee langs 
de ontknopingen in de verschillende competities. Deze avond biedt 
De Gouden Ton ook nog eens een wijnproeverij aan. 

EDITIE 05 !1

17 mei lekker 
eten en drinken. 

MET ROC, DE GOUDEN 
TON EN EEN 

GASTSPREKER

75% vrouwen op 
de avond met 
Elske Doets 

GESLAAGD - LEF

Bijzondere 
aankondiging 

verwacht voor de 
toekomst 

AUGUSTUS 2020

De in 2018 opgerichte 
Business Club 
vvBergen telt 

momenteel 32 leden. 

Ons streven is 40 leden. 
Wie neemt gasten mee 

voor een van de 
komende avonden en 

trekt ze daarmee/
daarna over de streep?!

BUSINESS CLUB



13 APRIL 2019 BUSINESS CLUB VVBERGEN

LET OP: Wij hebben 60 “couverts” 
gereserveerd. Er van uitgaande dat 
mogelijk een enkeling toch verhinderd is 
willen we jullie dringend verzoeken om 

een gast als introducee mee te nemen. Uiteraard mag dit 
de partner zijn. Maar hoe leuk is het als jullie iemand 
meenemen die zich misschien meteen aangesproken voelt 
en ook lid wil worden van de Business Club. Uiteindelijk 
willen we nu toch wel eens de slag maken naar de 40 
leden!! 

Terugblik Elske Doets, groot succes  
28 maart 2019: Op uitnodiging van vvBergen Business 
Club sprak Elske over haar ervaringen en ambities, ook 
buiten de reiswereld! Een kleine 80 toehoorders beleefde 
een uiterst inspirerende en genoeglijke  avond. Ook 
opvallend was dat het oormerken van dit “women 
mainly” event resulteerde in de aanwezigheid van ca. 75% 
vrouwen. Daaronder overigens ook 5 jonge dames van de 
Young Ladies Business Academy. Het initiatief dat Elske 
opstartte slechts 3 weken na haar toenmalige 
uitverkiezing tot Zakenvrouw van het jaar 2017.  Voor 
hun bijdrage hadden we als dank nu maar eens geen 
bloemen maar een heuse voetbal. Dit om ook de 
eventueel latent aanwezige voetbalkwaliteiten naar voren 
te halen. Elske kreeg als dank voor haar bijdrage aan deze 
zeer aansprekende en drukbezochte avond wel bloemen 
en een fijne diner bon van “Onder de Linde”. 

Wist u dat 
Aan het einde van het seizoen 2018/2019 worden ook dit 
jaar awards en prijzen uitgereikt namens de Business 
Club Awards; “Bal van het Jaar”, “Team van het Jaar” en 
dit jaar nieuw, de “Meest sociale speler van het Jaar”. Alle 
leiders en trainers zijn gevraagd hun voordrachten in te 
sturen aan de TC van de club.  Die deze vervolgens met 
een aanbeveling aan de Business Club voor legt. Het 
bestuur besluit uiteindelijk. Maar als je hierover mee wilt 
praten en stemmen dan ben je uiteraard van harte 
welkom. Laat dat dan even weten aan Theo. 

EDITIE 05 !2

Graag willen we u 
voorstellen aan Peter Vonk, 
die zit al 30 jaar in de 
‘zakelijke financieringen’. 
Sinds 2008 doet Peter dit 
als zelfstandig ondernemer, 
daarbij werkt Peter samen 
met banken, crowdfunders, 
factoringbedrijven en 
vooral veel met particuliere 
investeerders. Dit heeft 
ertoe geleid dat hij recent 
Kaasstad Kapitaal heeft 
opgericht, van waaruit elke 
zes weken een bijeenkomst 
georganiseerd wordt. Hier 
kunnen ondernemers hun 
ambitieuze plannen 
presenteren aan een groep 
van 40-50 particuliere 
investeerders uit deze regio, 
die naast kapitaal ook hun 
kennis, netwerk en ervaring 
in brengen, als zij in de 
plannen en de ondernemer 
geloven. Dit leidt in de 
praktijk tot mooie matches 
tussen ondernemers en 
investeerders. Hierdoor 
maken we van gewoon geld 
’slim geld’. 


