
 

                          Businessclub v.v.OFB 
  Opgericht 22 januari 2016 
     

Nieuwsbrief. 

Ooltgensplaat augustus 2017 

Beste B2B leden, 

Het heeft even geduurd maar eindelijk is deze er dan, de nieuwsbrief. Een volgende stap in het 
groeiproces van onze B2B. 
 
Het doel dat we willen bereiken. 
Onze voetbalvereniging steunen in het ontwikkelen van de voetbalsport in de breedste zin des woord 
en daarmee de spelvreugde. Te beginnen bij de jeugdopleiding waaruit op termijn een 
representatieve selectiegroep wordt gevormd. 
De sponsoren welke dit mogelijk maken willen we via events samen brengen, de  gelegenheid geven 
hun bedrijf aan de B2B te presenteren en zo te kunnen netwerken.  
 
Wat hebben we bereikt en waar staan we nu na 1½ jaar. 
In januari 2016 zijn we enthousiast en met steun van onze kledingleverancier Klupp en sloopbedrijf 

Hofstede BV gestart.  

Op de eerste avond meldde zich zes B2B leden. Mensen welke vonden dat het initiatief gesteund 

diende te worden. In de aanloop naar het event in september meldde zich nog twe e leden en op de 

avond van het event weer vier stuks. Voor ons als organisatie een geweldige steun in de rug. We 

konden 2016 met een geweldig resultaat afsluiten namelijk 12 leden.  

Henry Kraaijenbos had in september alle B2B leden uitgenodigd om eens een middag bij Equinix  in 

Amsterdam te komen kijken.  Op 26 januari vond dit bezoek plaats. Het werd een geweldige middag 

die vele van ons niet gauw zullen vergeten. We hebben een inzicht gekregen hoe onze digitale 

wereld er ongeveer uitziet.  Henry bedankt. De dag werd met een gezellig diner afgesloten.  

De eerste bedrijfspresentatie van Jeroen Leijdens, directeur van Blue Home was er een om veel van 

te smullen. Jeroen geeft een jaar lang alle leden van OFB de gelegenheid om zonnepanelen aan te 

schaffen. Van iedere 10 verkochte panelen krijgt OFB er 1. Bij voldoende verkoop brengen de leden  

de energielasten van OFB omlaag en houden zij ook de contributie betaalbaar. Terwijl hun eigen 

energielasten ook omlaag gaan. Dus een win-win actie.. 

Hoe maken we het 2de doelpunt.. 
Vele ideeën en mogelijkheden zijn door de organisatie bekeken en besproken. In 2017 zijn we 1 op 1 

gesprekken op een andere locatie dan de bestuurskamer gaan voeren. Dit leverde weer drie nieuwe 

leden op namelijk Witlofkwekerij van Rossum, Derc –Salotech en sportschool FOCUS. 

De commissieleden zien vele mogelijkheden en hebben goede ideeën, maar alleen samen met de 

B2B leden kunnen we het 2de doelpunt scoren. Daar hebben we u voor nodig.  

Het volgende event staat gepland op woensdag 4 oktober 2017 in de kantine van v.v.OFB.  Op deze 

avond kunt u een partner/ introducé meebrengen,  welke bereidt iets toe te voegen aan onze 
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voetbalvereniging. Wij zijn enthousiast over de sprekers en het thema van de avond “hoe maak je op 

de juiste wijze gebruik van je talenten”.  

De uitnodigingen met alle details worden begin september verzonden. Wij hopen op een grote 

opkomst, waardoor we een interessante, gezellige en leerzame avond hebben.  

 

Namens de commissie  

Leo Zwackhalen 

 


