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Het klinkt cliché, maar als je zegt: ‘de ABA is volop in beweging’, dan klopt dat wel. 
Als nieuwe voorzitter is het niet moeilijk om het voorwoord van deze ABA Today 
inhoud te geven. Laten we beginnen met de wisseling binnen het bestuur van de  
Ajax Business Assiocates.

Na meer dan 23 jaar hebben we tijdens de algemene ledenvergadering afscheid 
genomen van Klaus Vink als voorzitter. Klaus is bestuurder van het eerste uur en 
heeft ontzettend veel voor de ABA betekend. Teveel om op te noemen. Hij heeft een 
belangrijke stempel op onze business club gedrukt en daar zijn we Klaus ongelofelijk 
dankbaar voor. Natuurlijk zien we Klaus nog ‘gewoon’ bij de ABA en hebben we 
volop de kans om Klaus ook persoonlijk te bedanken. Klaus wordt opgevolgd door 
ondergetekende en nieuw in ons bestuur is Roy Klockenbrink, die elders in deze  
ABA Today geportretteerd wordt.

De ledenvergadering werd niet massaal bezocht, integendeel. Dat is best jammer, 
want dit is toch het aangewezen podium om als ABA-lid je stem te laten horen.  
Wel zijn er hele constructieve zaken besproken, waarover wij de leden intensiever  
en beter gaan informeren. Hoe? Regelmatig zal er vanuit het bestuur een nieuwsbrief 
naar de leden worden gestuurd. Het doel is om de betrokkenheid te vergroten, zodat 
leden de volgende keer de algemene ledenvergadering niet willen missen.

Onze ABA-Lounge is volledig verbouwd, dat kan niemand zijn ontgaan.  
Dat is afgelopen zomer in een recordtijd gebeurd. Er is een topprestatie geleverd.  
De samenwerking met de Amsterdam ArenA verdient een heel groot compliment. 
Elders in dit nummer vertelt ABA-Bestuurder Peter Brugman daar alles over.

Onlangs hebben wij in de ABA-Club onze ereleden uitgenodigd voor een  
‘werkdiner’. Tijdens die bijeenkomst met leden van bijzondere verdiensten voor  
de ABA, hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de ambities van de ABA 
en nuchter gekeken waar verbeterpunten liggen. Want die zijn er altijd, dat bleek ook 
wel. Er werden veel bruikbare tips gegeven. Het was al met al een zeer interactieve 
bijeenkomst, waarbij wij als bestuur veel positieve energie hebben opgedaan.  
Er volgt een terugkoppeling van deze memorabele bijeenkomst met onze ereleden.

Last but not least: Ook met Ajax hebben er de afgelopen periode verschillende 
gesprekken plaatsgevonden, waarvan het laatste gesprek zeer constructief was. Ajax 
en ABA gaan de komende periode samen kijken hoe we elkaar kunnen versterken en 
aanvullen. In voetbaljargon: ‘hoe kunnen wij elkaar nog beter de bal toespelen’. Roy 
Klockenbrink gaat hier namens ABA samen met Sipko-Hans Adriaansen van Ajax 
verdere invulling aangeven. Er bestaan zeer bruikbare ideeën, die goed aansluiten bij 
onze ambities. Tenslotte willen wij onze leden meer kwaliteit, meer service en meer 
business to business bieden. Daar gaat de ABA voor en Ajax gaat voor de 34ste titel!

‘Veel leesplezier voor nu en een mooie tweede seizoenshelft, allen’.

Cees van der Voorden
Voorzitter

VOORWOORD

Van de voorzitter,
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