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Eén van de ambities van het huidige ABA bestuur is om leden nog meer te bieden, 
beter te binden en te betrekken. Daarvoor bestaan verschillende ideeën. Een concreet 
voorbeeld is ABA On Tour. Dit initiatief biedt ABA leden Voordeel, Voorrang en 
Voorrecht. Dat zijn de pijlers van ABA On Tour.

Bij de ABA draait het om kwaliteit en staan de leden 
centraal. Dat is altijd al zo geweest en dat zal niet 
veranderen. In onze fl yer staat het allemaal heel duidelijk. 
‘Wij willen het grootste, meest exclusieve en onafh ankelijke 
zakelijke platform binnen de Nederlandse voetbalwereld 
zijn’. Uiteraard staat onze passie voor Ajax daarbij 
bovenaan. Daarvoor is het nodig dat we nog meer leden 
welkom mogen heten. Wij willen de persoonlijke contacten 
tussen onze leden nog meer verstevigen en de zakelijke 
banden, door business to business, verder bevorderen.

BETERE NETWERKMOGELIJKHEDEN
De ABA wil haar leden meer exclusiviteit, betere 
netwerkmogelijkheden en meer exposure bieden. Hoe? 
Laten we met netwerken beginnen. Daarvoor zijn onze 
ABA-Club en ABA-Lounge rondom voetbalwedstrijden 
en/of concerten natuurlijk de perfecte omgevingen. 
Binnen de ABA kunnen leden op een ongedwongen 
manier gebruik maken van de aanwezige expertise en 
contact leggen met een diversiteit aan professionals. Niet 
alleen face-to-face, maar ook tijdens de bijeenkomsten 
die speciaal voor ABA leden georganiseerd worden. 
ABA On Tour is daar een concreet voorbeeld van. 

BESTUURSZAKEN

VOORDEEL , VOORRANG EN VOORRECHT
Bij ABA On Tour staat alles in het teken van Voordeel, 
Voorrang en Voorrecht voor onze leden. Recent 
zijn er verschillende ABA On Tour evenementen 
georganiseerd, zoals de Artwork expositie van 
Mart Visser, de Realisme beurs 2016, en de KunstRAI, 
de spraakmakende beurs voor hedendaagse 
en toegepaste kunst. Ook zijn ABA leden in de 
gelegenheid gesteld de ‘Holland Zingt Hazes’ show in 
de Ziggo Dome bij te wonen. 

STERK GEREDUCEERD TARIEF
Daarnaast waren onze leden op uitnodiging van ABA 
lid Gassan Diamonds van harte welkom bij de Salon 
d’Amsterdam de la Haute Horlogerie (SAHH). Een 
ander ABA lid, Schaap en Citroen, organiseerde ´Watch 
2016’. Ook daar waren onze leden meer dan welkom. De 
Amsterdam ArenA hield een aantal stadiontours met 
bezichtiging van de vernieuwde kleedkamers. Daaraan 
konden ABA leden tegen sterk gereduceerd tarief deel-
nemen. Aan alle genoemde ABA On Tour evenementen 
hebben verschillende ABA leden deelgenomen en de 
privileges van de 3 V’s mogen ervaren.

ABA On Tour
VOORDEEL, VOORRANG EN VOORRECHT

(vlnr) Peter Brugman, Carel Abeln, Cees van der Voorden en Roy Klockenbrink  
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THE SPIR IT OF AMG
Een ander bijzonder ABA on tour evenement werd 
georganiseerd door Mercedes Benz en Stern Auto. Dit 
betrof een zeer exclusief arrangement naar Th e Spirit 
of AMG in Stuttgart. Het vertrek was vanuit de Stern 
vestiging in Amsterdam Zuidoost. Daar stonden diverse 
mooie auto ś te wachten op hun ‘drivers’. Bij aankomst 
in Stuttgart stond er een bezoek aan het Mercedes Benz 
museum op het programma. Na een exclusief diner en 
overnachting in een luxe hotel stond er de volgende 
dag uiteraard een bezoek aan de AMG fabriek op het 
programma. Daar werd een uitgebreide rondleiding 
gegeven en als slagroom op de taart werd er een tourrit 
gehouden waarbij het mogelijk was om in de nieuwste 
AMG modellen te rijden.

ABA ON TOUR PROGRAMMA
Genoemde voorbeelden zijn nog maar het begin van het 
ABA On Tour programma. De intentie is dat er nog veel 
interessante evenementen, waar ABA leden hun voordeel 
mee kunnen doen, volgen. Daarvoor werken we samen 
met onze eigen ABA leden en een aantal loyale partners. 
Uiteraard houden wij u op de hoogte wanneer en welke 
ABA On Tour evenementen er op de agenda staan. Dat 
doen we te zijner tijd ook via de nieuwe ABA app, waar 
we gezamenlijk met Ajax aan werken. Naast toekomstige 
ABA On Tour evenementen, staat voor dit najaar het 
Food-Fashion-Cars & Jewelry event gepland. Daar kunnen 
onze leden die actief zijn in deze branches zich profi leren. 
Daarmee geeft  ABA invulling aan de beloft e om leden 
meer exposure te bieden.

ABA BESTUUR

Het bestuur van de Ajax Business Associates | ABA 

bestaat uit de volgende personen:

CEES VAN DER VOORDEN

Voorzitter

E: c.van.der.voorden@ajax-business-associates.com 

M: 06 22 48 02 90

PETER BRUGMAN

Catering / Secretariaat / Penningmeester a.i.

E: p.brugman@ajax-business-associates.com

ROY KLOCKENBRINK

Business to business / ABA Today / Contacten 

AFC Ajax en Amsterdam ArenA

E: r.klockenbrink@ajax-business-associates.com 

M: 06 53 28 60 55

CAREL ABELN

Juridische zaken / Contacten AFC Ajax en 

Amsterdam ArenA

E: cabeln@devos.nl

M: 06 54 36 45 93

ABA SECRETARIAAT

Daniëlle Poelstra

Marjolein Pinkster

IN MEMORIAM PETER BALVERS
Het bericht over het 
overlijden van ons 
bestuurslid Peter 
Balvers heeft  een lawine 
aan diepbedroefde en 
meelevende reacties 
teweeggebracht. 
Het zegt alles over 
onze graag geziene 
penningmeester. Peter 
Balvers was een echte 
Ajacied. Zo raakte 
hij betrokken bij de ABA. In 2012 trad hij als 
penningmeester tot het bestuur toe. Al snel bleek 
Peter een belangrijke aanwinst te zijn. Zeer ter 
zake kundig, gedreven en oplossingsgericht. 
Peter was een ‘luisterend oor’ en ontpopte zich al 
snel als de ‘Haarlemmerolie’ binnen het bestuur. 
Wij zijn Peter bijzonder dankbaar voor alles wat 
hij voor de ABA heeft  betekend. Dat zullen we 
nooit vergeten. 

Namens alle leden en betrokkenen bij de Ajax 
Business Associates | ABA wensen wij iedereen 
in zijn omgeving alle kracht toe om dit grote 
verlies te verwerken. En in het bijzonder wensen 
wij zijn vrouw Pia, zoon Tim en dochter Patty 
heel veel sterkte en ontelbare, dankbare en 
dierbare herinneringen aan deze geweldige 
persoonlijkheid toe.

ABA SECRETARIAAT IN DE ARENA
Het secretariaat zetelt tegenwoordig in de Amsterdam ArenA. Daarmee is een 
al langer gekoesterde wens, om dichterbij bij AFC Ajax, Maison van den Boer en 
de ArenA zelf gevestigd te zijn, in vervulling gegaan. Alle contacten zijn binnen 
handbereik, ideaal. Ons secretariaat is nu in staat om (in voetbaljargon) ‘korter op de 
bal te spelen’ en dat werkt niet alleen directer en effi  ciënter, maar is ook zeer prettig, 
is de ervaring van Daniëlle en Marjolein.

Marjolein Pinkster en Daniëlle Poelstra
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