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Hallo ondernemer! Zoek jij samenwerking en een sterk 
platform? Eentje waar je additionele omzet realiseert? 
En waarvoor je tweewekelijks je agenda effectief 
verlengt en samen ontbijt?

Dan is BusinessClub Alblasserwaard voor jou een 
onderscheidend, onafhankelijk zakenplatform om je bij 
aan te sluiten. Een enthousiaste club met ambitieuze 
ondernemers; van zelfstandigen tot midden-MKB. 

Powerclub



Basis is dat ondernemers ondernemers aanbevelen, elkáár in 
elkaars netwerken introduceren. Dat is de snelste manier om  
met nieuwe bedrijven zaken te mogen doen.

Wij geloven in een sterke regionale betrokkenheid, maar qua 
ondernemen werkt menig lid op een landelijke schaal. Dat maakt 
het platform interessant om lid van te zijn. Omdat leden elkaar 
goed kennen, kom je anders bij onderlinge relaties binnen en 
ligt de gunfactor hoog.

Gunnen



Het motto van BusinessClub Alblasserwaard is 
‘Samen werken aan resultaat’. Met dat motto is direct 
ook onze missie te definiëren: elk lid realiseert méér 
resultaat (omzet) dankzij het lidmaatschap. Om elkaar 
optimaal te kunnen helpen en aanbevelen, geldt 
branche-exclusiviteit. Een heldere afspraak.

Samen werken
aan resultaat



Als ondernemer heb je vast een idee wat een 
accountmanager kost om in dienst te hebben. Als lid van 
BusinessClub Alblasserwaard heb je er enkele tientallen 
voor jou op pad! Kosteloos!

Ieder lid kent zijn medeleden door en door, kent diens 
kwaliteiten en kan hem of haar moeiteloos in zijn of haar 
netwerken aanbevelen. Dáár ligt de kracht van het platform. 
We zijn een vereniging, dus geldt een lidmaatschap. Niets 
engs verder, wel zinvol. We vertellen je er graag meer over.

Kosteloos



BusinessClub Alblasserwaard kent een formele informaliteit. 
Zakendoen is ‘serious business’, maar mag best ontspannen 
zijn. Je kent je rechten en plichten en word lid met een 
reden. Moeilijker is het niet. De ander helpen komt 
uiteindelijk terug bij jezelf. Voor elkaar ingangen creëren: 
als je het eenmaal beleeft, geeft dat een kick.

Formeel
informeel



Voor optimale duidelijkheid werd BusinessClub Alblasserwaard 
bij de oprichting een vereniging. Inclusief een aantal huisregels, 
want een lid heeft – zoals in elke vereniging – rechten en 
plichten. Jezelf tweewekelijks presenteren (pitchen) is er 
bijvoorbeeld één van. Evenals de afspraak dat vrijblijvendheid 
geen optie is. Met als insteek meer en betere business.

Verenigingsstructuur



Meer weten? Bel gewoon eens één van de 
leden (zie www.businessclub-alblasserwaard.nl). 
Of beter: kom een keer ontbijten! Leer je direct 
de leden kennen (die contacten heb je alvast) 
én kun je jezelf en je onderneming presenteren. 
Bellen kan ook: 0184 - 750 800.

Nieuwsgierig?


