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ABA DOET MEER
Op dit moment zou deze rubriek beter ‘ABA wil meer doen’ kunnen heten. 
Want we popelen om onze leden weer te ontmoeten. Bij thuiswedstrijden in 
de Johan Cruijff  ArenA en/of bij andere ABA-evenementen. Helaas zit dat er 
voorlopig niet in, wij weten allemaal waarom. Wij hopen natuurlijk van harte 
dat de kerncompetentie van ABA – het binden van leden – weer snel realiteit 
wordt. Dat vraagt vooralsnog even geduld.

Tekst:  Peter Zwets loot

gebeurde door middel van loting. Dat is 
natuurlijk niet ideaal, maar een aantal leden 
‘mocht eindelijk weer’. De leden die werden 
ingeloot genoten er extra van om elkaar 
weer te zien en te spreken. Ook ABA was 
weer open. Dat was mogelijk door de goede 
samenwerking met AFC Ajax en Maison van 
den Boer. Met name venue manager Kian 
Jorissen heeft zich hiervoor hard gemaakt. 
Datzelfde geldt voor de dames van het 
secretariaat. Mede door hun energieke inzet 
kon ABA verantwoord open voor het diner 
en ook na af loop van de wedstrijden voor 
een hapje en een drankje. Dat werd ingevuld 
volgens de geldende protocollen, waar onze 
gasten zich keurig aan hielden. Zij waren 
dan ook blij dat ABA weer open was. Het 
smaakte beslist naar meer. Helaas werd na 
de tweede thuiswedstrijd het ‘voetballen 
zonder publiek’ ingevoerd. Met de ervaring 
van de veilige gastvrijheid is dat natuurlijk 
zuur, maar bittere realiteit.

JAARVERGADERING
Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) stond op 2 november 
2020 in onze agenda. In verband met de ontwikkelingen rond het Covid-19-
virus gedurende met name de afgelopen twee weken, heeft  het bestuur 
besloten deze vergadering tot nadere datum uit te stellen. 

De ‘corona-wetgeving’ geeft  besturen van verenigingen ruimte voor een 
uitstel van maximaal vier maanden ten opzichte van de statutaire termijn 
van zes maanden na het boekjaar dat liep van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020. 
De ALV zal, voor wat betreft  de vaststelling van de jaarstukken 2019-2020, 
dus uiterlijk in april 2021 moeten worden gehouden, maar zoals het er nu 
naar uitziet, hopen wij (corona volente) de ALV in februari 2021 te laten 
plaatsvinden. Wij houden u daarover uiteraard op de hoogte.

E INDELIJK WEER
Bij de eerste twee thuiswedstrijden van Ajax in het 
seizoen 2020-2021 mocht er in het stadion beperkt 
publiek aanwezig zijn. Toewijzing van de plaatsen 
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ABA LIFESTYLE SERVICES
Een ander mooi voorbeeld van ‘ABA doet 
meer’ is de Lifestyle Services. Exclusief 
voor ABA-leden is er een fantastische 
aanbieding: de ABA Black Pearlcard (ter 
waarde van 499 euro per jaar). Door deze 
unieke service krijgt u onbeperkt toegang 

tot de unieke ABA Lifestyle Services 
die Pearlcard biedt. U en uw gezin 
kunnen genieten van unieke services en 
privileges, zowel zakelijk als privé, op het 
gebied van Healthcare, Lifestyle, Travel, 
Conciërge, Events, Trusted Advisors, 
Build & Design en de Wine Circle. 

Pearlcard opent deuren voor iedereen 
die het mooiste uit het leven wil halen en 
openstaat voor nieuwe ervaringen.
U kunt zich kosteloos aanmelden voor 
deze waardevolle ABA Black Pearlcard via 
pearlcard.com/aba en er ligt een wereld 
vol exclusieve services op u te wachten.

LANGS DE L IJN - DINER
Voordat de competitie begon, werd – in samenwerking 
met de Johan Cruijff  ArenA en Maison van den Boer – 
op maandag 31 augustus 2020 voor een honderdtal ABA-
leden een exclusief diner ‘langs de lijn’ georganiseerd. 
Uiteraard was er aan alle kanten rekening gehouden met 
social distancing, waardoor dit diner op verantwoorde 
wijze kon worden gehouden. Het werd een bijzondere 
happening, op een bijzondere plek. Je kon het ‘heilige 
gras’ ruiken. Er was een overheerlijk driegangenmenu 
samengesteld met uiteraard bijpassende wijnen. De sfeer 
was geweldig. De gasten vonden het fi jn elkaar weer ‘live’ 
te ontmoeten. Meermaals hoorden wij: ‘Dit hebben we 
gemist.’ Dat bevestigt de behoeft e onder leden om met 
elkaar te kunnen netwerken. Daar zet ABA als zakelijk 
netwerkplatform zich graag voor in. Een goed voorbeeld 
daarvan zijn de business-to-business netwerkborrels die 
ABA regelmatig organiseert. De laatste editie trok een 
recordaantal belangstellenden. Dat was voor de uitbraak 
van het coronavirus. De eerstvolgende bijeenkomst wordt 
gehouden zodra alle lichten weer op groen staan. Hoe 
eerder, hoe beter.

Van het Langs de Lijn-diner staat bij dit artikel een 
aantal sfeerbeelden gepubliceerd. De overige beelden 
staan online op: https://aba-online.nl/doet-meer/ 

Beeld: Stanley Gontha
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gespeeld. Voor de tweede seizoenshelft  ontvangen de 
leden in januari 2021 de gebruikelijke contributienota. 
Mochten de ontwikkelingen van dien aard zijn dat hier 
een correctie op moet worden toegepast, dan melden 
wij dat uiteraard. Dit uitzonderlijke contributiebeleid 
komt tijdens de Algemene Ledenvergadering verder 
ter sprake.

ABA POULE
De niet meer weg te denken ABA-app is voor 
liefh ebbers verrijkt met een poule van Koning 
Voetbal. In deze poule kunnen ABA-leden de 
uitslagen en meer voorspellen. De totaalscores 
worden op een leaderbord gepubliceerd, zodat er 
competitie ontstaat tussen ABA-leden onderling. 
Dat levert natuurlijk weer reacties op, dat kan 
niet missen. In de winterstop wordt de balans 
van de eerste seizoenshelft  opgemaakt en wordt 
duidelijk wie zich tot aan het einde van het seizoen 
Winterkoning of -koningin Voetbal mag noemen. 
Er zijn leuke prijzen te winnen.

GOED BESTEED
Elders in deze ABA Today staat een interessant 
artikel over het uitreiken van helmen aan kinderen 
om ‘veilig op de fiets’ naar school te kunnen gaan. 
Mede door de recordopbrengst van het ABA Charity 
Dinner voor de Edwin van der Sar Foundation, 
konden er veel meer fietshelmen worden uitgereikt. 
ABA was aanwezig bij het uitdelen van helmen door 
Annemarie en Edwin van der Sar op basisschool 
De Blauwe Lijn in Amsterdam Zuidoost en was er 
getuige van dat het gedoneerde geld goed wordt 
besteed.

ABA ACTIEF OP L INKEDIN
Social media: je ontkomt er vandaag de dag niet 
meer aan. Zeker professionals die bij willen blijven in 
hun business zijn steeds vaker actief op social media. 
Met name LinkedIn is een platform waar bedrijven 
en organisaties, actief in business-to-business, 
nieuwsberichten posten. Sinds enige tijd doen wij dat 
ook. ABA heeft een eigen pagina op LinkedIn. Deze 
pagina heeft in korte tijd al vierhonderd volgers en 
dat aantal groeit snel. Op de ABA-pagina worden 
naast nieuws ook artikelen, die eerder in ABA Today 
gepubliceerd zijn, gedeeld. Dat levert behoorlijk wat 
interessante reacties op en is voor betrokkenen een 
mooie gelegenheid om het betreffende artikel binnen 
hun LinkedIn-netwerk te delen.

CONTRIBUTIEBELE ID
Zoals wij eerder aan de leden hebben laten weten, 
volgt ABA met het contributiebeleid Ajax’ regeling 
voor businessseathouders. Het komt er op neer dat als 
compensatie voor de coronaproblematiek aan de leden 
over de eerste seizoenshelft  (juli-december 2020) per 
saldo geen contributie in rekening wordt gebracht. Dit is 
inclusief compensatie voor de thuiswedstrijden die in het 
voorbije seizoen, vanaf medio maart, niet konden worden 
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De superbatterij 
in de Johan 

Cruijff Arena 
bestaat uit 148 
tweedehands 

accu’s.

medewerkers 
van BAM hebben 
gewerkt aan de 
inrichting van 

‘The Sky Club‘.

werknemers van 
BAM hebben 

gewerkt aan de 
verplaatsing van 

de commando- en 
regiekamer.

augustus 1996 
werd de Johan 
Cruijff ArenA 

geopend (gebouwd 
door BAM).

Ontwikkelen 
en bouwen

Verbouwen 
en renoveren

Onderhouden 
en beheren

14
jaar geleden 
bestond de 

Johan Cruijff 
ArenA 10 jaar 

en al vanaf het 
begin verzorgt 

BAM het Beheer 
en Onderhoud.
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