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Gastronomisch uitstapje op 
sterrenniveau in Merlet 
 
Op dinsdag 9 oktober organiseert vvBergen’s Business Club haar eerste 
eigen activiteit van het seizoen. En wel op culinair gebied. Deze 
happening gaat plaatsvinden in het welbekende Michelin-ster restaurant 
Merlet in Schoorl, alwaar de leden dan letterlijk en figuurlijk een kijkje 
krijgen in de keuken van de alom geroemde en bekende TV-sterrenchef 
Jonathan Zandbergen. Uiteraard zullen er culinaire hoogstandjes  
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CULINAIRE ERVARING 
MERLET SCHOORL 
9 OKTOBER 2018

MYSTERY  
SPREKER 

NOVEMBER 2018

AUTORALLY DOOR 
NOORD-HOLLAND 

MEI 2019

De in 2018 opgerichte 
Business Club 
vvBergen telt 

momenteel 23 leden. 
De Business Club is een 

stichting met als doel 
het financieel 

ondersteunen van de 
vvBergen en het 
organiseren van 

netwerk evenementen 
voor de aangesloten 

leden. De eerste 
vergadering vond plaats 

op 27 augustus jl.

BUSINESS CLUB



5 SEPTEMBER 2018 BUSINESS CLUB VVBERGEN

geproefd worden, begeleid door heerlijk druivensap! 

Het aanvangstijdstip is 19.00 uur. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid zijn wellicht ook introducees welkom.   

AZ avond, groot succes 
 

Door de belangstellende opkomst was 
vrijdagavond 15 juni jl., inmiddels ook 
wel bekend als de AZ avond, een groot 
succes. Als eerste voorbeeld van een 
sprekersavond had de Business Club 
Robert Eenhoorn en Max Huiberts, resp. 
Algemeen en Technisch Directeur van 
AZ uitgenodigd.  Deze gastsprekers 

werden deze avond  verbaal uitmuntend  
“uitgedaagd” door Jaap van Exter.  

Robert Eenhoorn en Max Huiberts bleken ongekend 
openhartig en zij vormen dan ook een uitstekende referentie 
voor wat betreft het ambitieniveau van de Business Club. 

Word lid! 
De doelstelling van Business Club vvBergen is om als een echt 
werkend netwerk te fungeren.  Tevens zal de Business Club, op 
verzoek, dienen als adviesorgaan voor het bestuur van 
vvBergen. Het minimale streefaantal is 40 leden. De huidige 
leden worden van harte uitgenodigd elk een nieuw lid aan te 
brengen waarmee dit streefaantal snel gerealiseerd zal zijn. 

vv Bergen wordt financieel door de Business Club gesteund;  
50% van de opbrengsten van het club jaarlidmaatschap gaat 
direct naar vvBergen. De andere 50% zal worden besteed aan 
activiteiten en evenementen voor de leden van de Business 
Club.  

Het lidmaatschap van de Business Club vvBergen bedraagt  
€ 500,- ex BTW per seizoen; 1 juli t/m 30 juni.  
Sponsors van de voetbalvereniging genieten een korting op het 
lidmaatschap.  

Vraag naar de condities bij Henk Borst; 06-22407280, of stuur 
een email naar Theo van Etten; businessclub@vvbergen.nl.

!2

Wist u dit? Leden van de 
Business Club hebben gratis 

toegang tot de bestuurskamer 
bij wedstrijden van vvBergen 1. 

Jop van Vlaanderen (JO15-2) 
winnaar van de eerste Business 
Club Bal van het Jaar. Wie wint 
deze felbegeerde prijs in seizoen 

2018/2019?

Team van het Jaar: JO12-1  Welk 
team weet deze prijs dit seizoen 

naar zich toe te trekken?

Zaterdag 5 januari 2019  
Nieuwjaars receptie
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