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ABA heeft twaalf ereleden. Dit zijn leden met een 
enorme staat van dienst voor onze businessclub. 
Van tijd tot tijd wordt er een bijeenkomst 
georganiseerd met het zittende ABA bestuur. 
Waarom? Om te sparren met en te luisteren naar 
de ervaringsdeskundigen met een warm hart voor 
de ABA.

Bestuurslid Roy Klockenbrink: ‘Voorafgaand aan de 
bijeenkomst vragen we onze ereleden om met een 
kritische blik naar de ABA te kijken. Als hulpmiddel 
hebben we de vorige keer een SWOT analyse 
opgesteld. Dit keer was die analyse opnieuw de basis 
van onze ontmoeting. Het is belangrijk om te kijken 
naar de sterkten en zwakten van de ABA en om de 
kansen en bedreigingen te benoemen. Dat leverde 
opnieuw interessante discussies en input op.’

Collega bestuurslid Peter Brugman: ‘Onze ereleden 
zijn onze ambassadeurs. Zij hebben nog altijd een 
belangrijke stem en daar luisteren we graag naar. Dat 
deden we de laatste keer tijdens een informele lunch 
in een ontspannen sfeer en zonder blad voor de mond. 
Op een manier dus, zoals het altijd gaat bij de ABA. 
Ook dit keer leverde dat weer een aantal waardevolle 
verbeterpunten op, waar we als bestuur de komende 
tijd mee verder kunnen.’

‘Een verbeterpunt van de vorige keer is dat wij als 
bestuur beter communiceren waar we mee bezig 
zijn’, vult Roy aan. ‘Daar geven we inmiddels al 
invulling aan. Onder de noemer “ABA doet meer” 
maken we het groeiende aantal activiteiten binnen en 
buiten het voetbal bekend. De Business-to-Business 
netwerkborrels zijn daar een goed voorbeeld van. 
Tussentijds is ook de ABA app geïntroduceerd. Deze 
wordt inmiddels massaal gebruikt en is niet meer 
weg te denken uit de ABA communicatie. Dat is onze 
ereleden vanzelfsprekend niet ontgaan. Daar waren zij 
vol lof over. Wel kwam nu het idee op tafel om ook via 
onze website de dynamiek van de ABA beter zichtbaar 
te maken. Dat punt is inmiddels ingevuld, want van 
alle recente ABA activiteiten staan er fotoalbums met 
sfeervolle impressies van onze activiteiten op  
aba-online.nl.’

ABA houdt 
ereleden in ere
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‘Onze ereleden zijn onze 
ambassadeurs’
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