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ABA 
DOET MEER
In deze rubriek staan evenementen en activiteiten 
centraal, die speciaal georganiseerd worden voor ABA 
leden. Een goed voorbeeld daarvan is de ABA Business 
to Business netwerkborrel, die onlangs een recordaantal 
deelnemers trok. Maar er gebeurt meer. ABA is volop in 
beweging.

Tekst:  Peter Zwets loot
Beeld:  Giuseppe Toppers

Dat dit een uitdaging is, staat vast. Want Peter heeft  zijn ho-
recapassie met ziel en zaligheid ingevuld. Elders in dit ABA 
Today Magazine vertelt Peter zijn eigen verhaal daarover.

ABA CHARITY DINNER
Een andere belangrijke ‘ABA doet meer’ activiteit eind vorig 
jaar was het Charity Dinner voor de Edwin van der Sar 
Foundation. Deze tweede editie bracht – ten opzichte van 
de eerste uitvoering – bijna het dubbele op voor het goede 
doel. Geweldig! Los van het charitatieve karakter van deze 
ABA bijeenkomst, was het vooral een heel gezellige avond 
met een uitstekend diner met bijpassende wijnen en goed 
entertainment. De meeste gasten gingen dan ook zeer vol-
daan en best wel een tikkeltje laat, want ‘gezelligheid kent 
geen tijd’, weer huiswaarts. Beelden van de ABA netwerk-
borrel en het ABA Charity Dinner en andere evenementen 
staan gepubliceerd in de fotoalbums op de ABA-Online 
website onder ‘ABA doet meer’.

JAARVERGADERING
Eind vorig jaar heeft  de Algemene Ledenvergadering 
weer plaatsgevonden. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst 
is Peter Brugman volgens de statuten als bestuurslid 
afgetreden. Gelukkig blijft  hij nog betrokken als bijzonder 
commissielid voor de catering. Dat geeft  het bestuur de 
gelegenheid om een waardig opvolger voor hem te vinden. 
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ABA DOET MEER

2019-2020 staan vermeld in het schema op deze 
pagina. U kunt ook zien welke wedstrijden er nog 
beschikbaar zijn voor sponsoring.

ABA LIFESTYLE SERVICES
Een mooi voorbeeld van ‘ABA doet meer’ is de 
Lifestyle services. Exclusief voor ABA leden hebben 
wij een fantastische aanbieding: de ABA Black 
Pearlcard (ter waarde van 499 euro per jaar). Met 
deze persoonlijke service card krijgt u 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 open staat voor 
nieuwe ervaringen. Via pearlcard.com/aba kunt u 
zich kosteloos registreren en ligt er een wereld vol 
exclusieve services op u te wachten.

ABA NETWERKBORREL
Nog niet eerder kwamen er zoveel deelnemers op 
de ABA Business to Business netwerkborrel af. Die 
werd op uitnodiging van ons erelid Klaus Vink 
gehouden in het OQ hotel. Het OQ behoort tot 
de duurzaamste hotels ter wereld. Het OQ biedt 
gasten ‘sustainable luxury’. Tijdens de rondleiding 
werd duidelijk wat daarmee bedoeld wordt en hoe 
het concept ‘element of energy’ duurzaam wordt 
toegepast in dit unieke hotel in het Amstelkwartier.

NIEUWE HOTELBELEVING
De gasten waren onder de indruk van de ongekende 
mogelijkheden van deze nieuwe hotelbeleving. Er 
werd onder het genot van culinair verantwoorde 
hapjes en drankjes enthousiast over nagepraat. 
Ook was er een mogelijkheid om het nieuwe 
wodkamerk Sir Dam vodka, afk omstig uit het hart 
van Amsterdam, te proeven. Daar hadden de meeste 
ABA leden wel ‘oren naar’, of beter: ‘trek in’. 

Natuurlijk werd er in de bar op de 21ste etage – met 
fraai uitzicht op de Johan Cruijff  ArenA – ook over 
Ajax gesproken en vooruitgeblikt op de rest van het 
seizoen. De verwachtingen zijn hooggespannen. 
Dat is niet zo vreemd in de Ajax wereld. Het maakte 
allemaal onderdeel uit van een zeer geslaagde en 
gezellige ABA Business to Business netwerkborrel. 
Er werd zelfs al uitgekeken naar de volgende editie. 
Dat zegt genoeg, toch?

Beelden van deze ABA Business to Business 
netwerkborrel en andere evenementen staan 
gepubliceerd in de fotoalbums op de ABA-online 
website onder ‘ABA doet meer.’

ABA WEDSTRIJDSPONSORS
Dankzij onze wedstrijdsponsors kan ABA in het seizoen 2019-2020 meer doen. 
Uw bedrijf kan een wedstrijd sponsoren en daarmee extra exposure genereren 
binnen het ABA netwerk. Voor meer informatie helpt het secretariaat u graag. 
Indien u geïnteresseerd bent, zijn onderstaande wedstrijden nog beschikbaar.

15/03/2020 AFC AJAX – FC Twente
05/04/2020 AFC AJAX – PEC Zwolle

Bedankt

ABA DANKT ONDERSTAANDE WEDSTRIJDSPONSORS
Hello World Gift s
Holland Casino Amsterdam
YourGift  Cards
Ziggo Dome
Uniek Parken

MAN OF THE MATCH
ABA leden kunnen tijdens de wedstrijden hun stem 
uitbrengen op de Man of the Match. Hoe? Heel 
eenvoudig via de ABA app. Uit de inzenders, die op 
de Ajacied met de meeste stemmen heeft  gestemd, 
wordt geloot. De winnaar ontvangt een prachtige 
prijs. Die wordt beschikbaar gesteld door de ABA 
wedstrijdsponsor. Wij moedigen alle ABA leden aan 
om mee te doen en kans te maken op die prijs.

ABA WEDSTRIJDSPONSORING
Het fenomeen wedstrijdsponsoring groeit binnen 
ABA uit tot een begrip en oogst bij de leden 
veel sympathie. Het is voor bedrijven een ideale 
gelegenheid om zich bij de ABA leden te profi leren. 
De ABA wedstrijdsponsor is op de speeldag 
prominent met het bedrijfslogo zichtbaar op 
verschillende tv-schermen in de ABA-Club en ABA-
Lounge. Tijdens het diner wordt de sponsor aan de 
gasten voorgesteld. Na de wedstrijd is het aan de 
sponsor om de prijs, verbonden aan de ‘Man of the 
Match’-competitie, aan de winnaar te overhandigen. 
Ook wordt hiervan een bericht op het offi  ciële ABA 
Instagram account geplaatst.

VEEL EXPOSURE
De opbrengsten van de ABA wedstrijdsponsoring 
worden geïnvesteerd in extra ledenactiviteiten. 
Voor een investering van tussen de 600 en 1.500 
euro (exclusief btw), afh ankelijk van de wedstrijd, 
ontvangt de sponsor veel exposure. Voor vragen 
over deze sponsoring helpt het secretariaat u graag 
verder. De ABA wedstrijdsponsors voor het seizoen 
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BUSINESS TO BUSINESS NETWERKBORREL

Canopius B.V. (hierna Canopius) staat al sinds 1988 onder diverse 

namen garant voor continuïteit en service als volmachtbedrijf in 

de Nederlandse en internationale co-assurantiemarkt. Sinds 2015 

is Canopius een onderdeel van Canopius UK, een top 5 Lloyds 

verzekeraar, met kantoren in Australië, Bermuda, Ierland, Singapore, 

het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Samen genereren zij 

meer dan EUR 2 miljard premie-inkomen.

Canopius is gespecialiseerd in het verlenen van verzekeringsdiensten 

op het gebied van Renewable Energy en heeft een specifi eke afdeling 

die de Japanese Interest Abroad behandelt. Op deze afdeling bedienen 

wij grote Japanse instellingen in Nederland maar ook in Europa.

CONTINUÏTEIT 
EN SERVICE

JIMMY GUMAN

Managing Director, Canopius B.V.

� jimmy.guman@canopius.nl

�  +31 (0) 20 582 9911

� Barbara Strozzilaan 370 | 1083 HN Amsterdam      �  www.canopius.com
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ONZE 
FLEXIBELE
MESJES 
MISSEN
GÉÉN 
HAARTJE. 
Onze flexibele scheermesjes scheren makkelijk 
jouw moeilijk bereikbare plekken. Zij voelen de 
contouren van jouw lichaam haarfijn aan en 
nemen elk detail mee. 

Geen haar wordt overgeslagen.  En door de extra 
ruimte tussen de mesjes raken ze nooit verstopt 
en zijn ze makkelijk schoon te spoelen.

Zodat jij je nooit meer zorgen hoeft te maken
om dat ene haartje onder je neus.

Wat wil je nog meer?

Change your shave. boldking.com
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BUSINESS TO BUSINESS NETWERKBORREL




