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VAN HET BESTUUR

Ajax Business Associates is dé businessclub van AFC Ajax. Niet alleen van Ajax, maar ook 
van ABA wordt het beste van het beste verwacht. De lat ligt altijd hoog in Amsterdam. Daar 
geven we vanuit het bestuur samen met het ABA secretariaat graag invulling aan. In deze 
‘extra’ ABA Today geven we een overzicht van onze ledengerichte activiteiten en willen we 
laten zien dat ABA meer doet.

ABA doet meer

Het nieuwe seizoen is voor Ajax met kwalificatie voor 
de UEFA Champions League goed begonnen. Dat geldt 
eigenlijk ook voor ABA, want dit nummer van ons 
ABA Today Magazine is een extra nummer. Verscheen 
het magazine voorheen twee keer per seizoen, dit 
keer starten we met ABA Today aan het begin van het 
seizoen en volgen de andere twee uitgaven in de periode 
waarin dat gebruikelijk is, voor de winterstop en na het 
seizoenseinde. In deze kick-off uitgave – met officiële 
foto van de Ajax selectie – blikken wij als ABA bestuur 
op basis van de vorig seizoen ingezette activiteiten graag 
vooruit op het seizoen 2018-2019. Natuurlijk hopen wij 
voor iedereen binnen Ajax op een prachtig en vooral 
succesvol seizoen.

FINANCIEEL GEZOND
Tijdens de ABA jaarvergadering, gehouden in oktober 
2017, werd al duidelijk dat wij succesvol bezig zijn 
om onze financiële positie weer gezond te maken. 
Penningmeester Henny Kok daarover: ‘Zowel aan 
de kostenkant alsook aan de opbrengstenkant zijn er 
diverse maatregelen doorgevoerd zodat ABA niet meer 
verlieslatend is. Een belangrijke factor die onze financiële 
positie gunstig beïnvloedt is onze huisvesting, zowel van 
ons secretariaat, alsook de huur van de ABA faciliteiten 
rondom wedstrijden. Samen met de directie van de Johan 
Cruijff ArenA zijn die kosten verder omlaag gebracht. 
Dat geeft ons ruimte om meer voor onze leden te doen, 
want dat is en blijft ons uitgangspunt. Verder kunnen onze 
leden ook bij ABA terecht voor advies over fiscaliteiten 
rondom de business seats en het bedrijfslidmaatschap van 
onze businessclub. Via het secretariaat worden die vragen 
naar ter zake kundige fiscalisten die lid zijn van ABA, 
doorgestuurd. Zo helpen leden elkaar.’

‘App’s zijn helemaal van deze tijd en 
ABA gaat daarin mee’
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Als je hele wereld om smaak draait, draai je 

daar soms nog wel eens in door. Voordat wij 

iets op onze events serveren, proeven wij ons 

een slag in de rondte. Het moet super smaken 

en er fantastisch uitzien. Pas als de hemelse 

perfectie is bereikt, stoppen we. Dat levert 

heerlijke creaties op, die we deze winter visueler 

dan ooit aan u presenteren. Met hologrammen 

en projecties van prachtige 360º visuals, tot in 

perfectie proefgedraaid. Kijk smakelijk!
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ABA LEDENSERVICE
Bestuurslid Peter Brugman: ‘Rondom de wedstrijden 
van Ajax en andere evenementen wordt door Daniëlle 
Poelstra en Marjolein Pinkster alles tot in de puntjes 
geregeld. Ook als er extra business seats nodig zijn, 
wordt dat door onze dames van het secretariaat, als 
die beschikbaar zijn, ingevuld. Buiten het voetbal 
zijn er ook evenementen waarvoor onze leden op het 
secretariaat terecht kunnen. Daarin voorzien wij wel 
een groei, waarmee de service vanuit ABA naar onze 
leden nog groter wordt.’

ABA APP
De ABA app is geïntroduceerd. ‘Ook daarmee 
verhogen we onze service naar – en het gemak voor 
– onze leden’, zegt voorzitter Cees van der Voorden. 
‘Zo is het via de app laagdrempelig om met andere 
leden van onze businessclub in contact te komen, 
is het reserveren voor de lunches en diners veel 
eenvoudiger. Dat geldt ook voor de toegang tot de 
ABA zelf. App’s zijn helemaal van deze tijd en ABA 
gaat daarin mee, omdat het efficiënter is. Denk aan 
het doorsturen van de QR toegangscode als er gasten 
meegaan naar de wedstrijd. Dat was voorheen een 
heel geregel, nu gaat dat vliegensvlug. We zijn er nog 
niet, er zijn meer praktische gebruiksvoordelen uit de 
app te halen, daarover zijn we in overleg met Ajax en 
de ArenA.’

AFC AJAX
‘We zien gelukkig dat het leeuwendeel van onze 
leden snel aan de app is gewend en anders altijd bij 
het secretariaat terecht kan voor ondersteuning’, 
zegt bestuurslid Roy Klockenbrink. ‘Als we een 
tijdje verder zijn, dan weten we niet beter en blijkt de 
introductie van de ABA app een goede zet te zijn, dat 
is mijn overtuiging. Ook over de samenwerking met 
AFC Ajax ben ik zeer positief. Die is tegenwoordig 
duidelijk constructiever dan voorheen. We doen 
steeds meer dingen gezamenlijk en versterken elkaar. 
Denk aan de Europese uitwedstrijden. Komende tijd 
worden dat reizen naar prachtige Europese steden 
als Athene, Lissabon en München. Die organiseren 
wij in samenwerking met Ajax. Dat vergroot de 
netwerkmogelijkheden en het leggen van contacten 
met niet ABA leden nog meer. Daarnaast biedt Ajax 
aan een aantal zakelijke business seats houders als 
extra service het ABA lidmaatschap aan met daardoor 
toegang tot alle faciliteiten. Dat is voor Ajax en ABA 
een win/win. Het is belangrijk voor onze financiële 
positie en het verbreedt ons netwerk aanzienlijk. Dat is 
voor onze huidige leden zeker interessant’.

BUSINES TO BUSINES BORRELS
Bestuurslid Carel Abeln beaamt dat. Nadat in de 
jaarvergadering een aantal leden had aangegeven elkaar 
beter te willen leren kennen, heeft hij het initiatief genomen 
om samen met een actieve werkgroep ABA Business to 
Business netwerkborrels te organiseren. Carel Abeln: ‘Dat 
blijkt een goede zet te zijn. Deze netwerkbijeenkomsten 
zijn vooral bedoeld voor ondernemers die een actieve rol 
in hun bedrijf uitoefenen en met andere leden over hun 
business willen praten. Door elkaar beter te leren kennen, 
kom je dichter tot elkaar, is het idee hierachter. Dat werkt 
en is voor een deel van de ABA leden een belangrijke 
meerwaarde. Daarnaast organiseren wij ‘businessclub 
breed’ ABA on Tour evenementen. Dat doen we vaak 
samen met één van onze leden. Afgelopen seizoen waren 
dat vier evenementen (zie kader) en ook voor komend 
seizoen hebben we weer plannen om met ABA on Tour 
evenementen te organiseren.’

VISITEKAARTJE
Roy Klockenbrink: ‘Tijdens de ABA jaarvergadering 
is richting bestuur kritiek geuit over de manier waarop 
ABA haar leden informeert over de activiteiten. In 
voetbaljargon kregen wij als bestuur van onze leden 
de gele kaart en terecht. Dat hebben we ons natuurlijk 
aangetrokken. Ging vorig seizoen de informatie naar 
onze leden vooral via e-mail, inmiddels is onze ABA 
app hét medium voor ledencommunicatie geworden. 
Relevante berichten vanuit ABA zijn nu direct op een 
mobiele telefoon te openen. Dat is niet alleen van deze 
tijd, wij kunnen onze leden interactief, efficiënter en beter 
informeren over onze activiteiten. Ook onze website 
heeft een modernere look gekregen en is een belangrijk 
platform om wereldkundig te maken wat ABA is en doet.

Daarnaast is ABA Today, vanaf dit seizoen dus drie keer 
in plaats van twee keer, een belangrijk visitekaartje van 
ABA. We krijgen veel positieve reacties op ons magazine. 
ABA Today wordt met veel enthousiasme gemaakt door 
Ajacieden voor Ajacieden. Daar zijn we trots op. Chapeau 
aan iedereen die iedere keer weer van ABA Today een 
mooi, interessant en bovenal door de ABA Community, 
maar ook daarbuiten, zeer gewaardeerd nummer weten te 
maken. Ga zo door!’

ABA ON TOUR
Winterevent – Schaap Citroen
Masters of LXRY – Gassan Diamonds B.V.
SAHH – Gassan Diamonds B.V.
Gay Pride – Holland Casino Amsterdam

‘De samenwerking met 
AFC Ajax is duidelijk 

constructiever dan 
voorheen’

‘ABA Today wordt gemaakt door 
Ajacieden voor Ajacieden’


