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Roy: ‘Die bijeenkomst was een ideale gelegenheid om 
onze gasten kennis te laten maken met de ABA. Alle 
ABA bestuurders waren van de partij, zodat we onder 
het genot van een hapje en een drankje nader met elkaar 
kennis konden maken. Op informele wijze hebben 
wij de nieuwkomers verteld welke faciliteiten de ABA 
biedt en hoe zij meer uit het ABA netwerk kunnen 

halen. Zoiets schept altijd een band. Het initiatief 
werd door de aanwezige nieuwe leden dan ook zeer 
gewaardeerd.’

ABA WEDSTRIJDSPONSORING
‘Tijdens de bijeenkomst werd ook gewezen op de 
mogelijkheid om een wedstrijd te sponsoren. 
Dat concept is vorig seizoen ingevoerd en wordt 
dit seizoen wegens succes herhaald. 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 officiële ABA Instagram 
account –  aba_officialclub –  te staan. Kortom, 
een ABA wedstrijdsponsor krijgt op de dag dat 
Ajax thuis speelt veel exposure. Veel aandacht voor 
een kleine investering. De kosten voor sponsoring 
variëren tussen de 600 en 1.500 euro (exclusief btw), 

 WELKOMSTBORREL
Het gaat goed met Ajax. De business seats voor dit 
seizoen zijn uitverkocht en er is zelfs een historisch 
lange wachtlijst. Ook de Ajax Business Associates groeit. 
Regelmatig mogen wij nieuwe leden welkom heten. 
‘Onlangs hebben wij speciaal voor die nieuwe leden in 
de ABA-Club een welkomstborrel georganiseerd’, zegt 
ABA bestuurslid Roy Klockenbrink.

‘ABA wedstrijdsponsoring: veel aandacht 
voor een kleine investering’
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afhankelijk van de wedstrijd. De opbrengsten 
van deze ABA wedstrijdsponsoring worden 
geïnvesteerd in extra ledenactiviteiten. 
Voor vragen over deze sponsoring helpt 
het secretariaat u graag verder. De ABA 
wedstrijdsponsors voor het seizoen 2019-2020 
staan vermeld in het schema op deze pagina. 
U kunt ook zien welke wedstrijden er nog 
beschikbaar zijn voor sponsoring.’

BUSINESS-TO-BUSINESS BIJEENKOMST
Naast de welkomstborrel wordt er binnenkort 
ook weer een reguliere Business-to-Business 
bijeenkomst georganiseerd. Zodra de datum en 
locatie bekend zijn, volgt de uitnodiging via de 
ABA app. Het is overigens alweer even geleden 
dat de laatste netwerkborrel gehouden werd. Dat 
heeft vooral te maken gehad met de succesvolle 
opmars van Ajax in Europa, waardoor het aantal 
wedstrijden aan het einde van het vorige seizoen 
meer werd dan vooraf verwacht. Daardoor werd 
het organisatorisch onmogelijk om een B-to-B 
netwerkborrel in het drukke schema te plannen. 
Maar uiteraard wordt de draad voor dit seizoen 
weer opgepakt, dus houd de app in de gaten.

SIGNEERSESSIE
De komende maanden staan er meer ABA 
activiteiten op de agenda. Zo wordt op maandag 
4 november 2019 de algemene ledenvergadering 
gehouden in de ABA-Club. Op zaterdag 23 
november 2019 organiseert de ABA voor 
de wedstrijd Ajax – Hercacles Almelo een 
signeersessie met Louis van der Vuurst. In dit 
ABA Today Magazine in de rubriek ‘Achter 
de schermen’ komt de Ajax hoffotograaf 
uitgebreid aan het woord en in beeld, natuurlijk. 
Binnenkort verschijnt er een prachtig fotoboek 
met zijn levenswerk. Op de genoemde datum 
kunnen ABA leden dat boek aanschaffen en laten 
voorzien van een handtekening van Louis.

CHARITY DINNER
Een andere belangrijke datum op de ‘ABA 
doet meer’ activiteitenlijst is natuurlijk het 
Charity Dinner voor de Edwin van der Sar 
Foundation op maandag 16 december 2019 in de 
ABA-Lounge. ABA bestuurder Peter Brugman 
motiveert elders in dit ABA Today Magazine 
waarom de ABA dit goede doel van harte 
steunt. De stoelen voor het Charity Dinner zijn 
nagenoeg uitverkocht. Dat ging in sneltreinvaart. 
Dat zegt natuurlijk veel over de betrokkenheid 
van de ABA leden bij het goede doel van 
Annemarie en Edwin van der Sar.

WEDSTRIJDSPONSORS
Dankzij onze wedstrijdsponsors kan ABA in het seizoen 2019-2020 
meer doen. Uw bedrijf kan een wedstrijd sponseren 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.
22/12/2019 AJAX – ADO DEN HAAG
19/01/2020 AJAX – SPARTA ROTTERDAM
16/02/2020 AJAX – RKC WAALWIJK
14/03/2020 AJAX – FC TWENTE
05/04/2020 AJAX – PEC ZWOLLE

ABA DANKT ONDERSTAANDE 
WEDSTRIJDSPONSORS VOOR HUN BIJDRAGE!
Hello World Gifts
Holland Casino
YourGift Cards B.V.
ZIGGO Dome
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KORTING VOOR ABA LEDEN
ABA leden die voor een bedrijfsevenement gebruik willen maken van de ABA-
Club en/of ABA-Lounge ontvangen een aantrekkelijke korting op de zaalhuur. 
 Ook in de Ajax fanshop ontvangen ABA leden op vertoon van de ABA app 
korting op aankopen. Wel wordt gevraagd naar een legitimatie.

‘Ruim 96% van de leden raadpleegt 
de ABA app’

ABA APP
U wordt over alle ABA activiteiten op de hoogte gehouden 
via de ABA app. Ruim 96% raadpleegt deze app, waar steeds 
meer nieuwe functionaliteiten voor beschikbaar komen. 
Veruit de meeste leden hebben hun gegevens bij ‘Business 
partners’ en het ‘Smoelenboek’ ingevuld, maar nog niet ie-
dereen. Wij adviseren diegenen die daar nog niet aan toege-
komen zijn, dat wel te doen. Vergeet daarbij uw profielfoto 
niet. Als alle leden dat doen wordt de ABA app nog beter en 
completer. De app is inmiddels niet meer weg te denken in 
de interactie met de leden. Dat is precies zoals de inzet van 
dit communicatiemedium bedoeld was.

Er staan meer beelden van de ABA Welkomstborrel op: 
www.aba-online.nl/doet-meer

77.000 VIEWS ABA APP
Afgelopen jaar is de ABA app ruim 77.000 keer bekeken. 
Er zijn tussen ABA en de leden én de leden onderling 
bij elkaar ruim 1.650 berichten verstuurd. Het aantal 
views bij ‘Business partners’ is 6.200. Dit wordt mede 
positief beïnvloed door de ABA wedstrijdsponsoring. 
Het ‘Smoelenboek’ scoort met 12.000 views zeer hoog. 
Daarom hechten wij er aan dat deze informatie, die 
door de leden zelf eenvoudig is aan te brengen en bij te 
houden, volledig is.

Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze klanten. 
Bouwen is voor ons samenwerken met opdrachtgevers en alle 
betrokkenen om het beste uit elk project te halen.

Sleutelwoorden binnen GF-Deko zijn een open relatie, korte lijnen, direct 
contact, samenwerking, betrouwbaarheid en vakmanschap, waarbij wij 
grote waarde hechten aan een hoogwaardige afwerkingsniveau. 

Dit geldt voor al onze projecten, groot of klein, voor de zakelijke of 
particuliere opdrachtgever. Of het nu gaat om nieuwbouw, restauratie, 
renovatie, funderingsherstel of onderhoud van onroerend goed. 
GF-Deko staat voor degelijkheid van fundering tot en met dak.

bouwt en verbouwt niet alleen onroerend goed 
maar bouwt ook aan relaties.

Meer informatie over ons bedrijf en onze 
projecten kunt u vinden op de website: 

www.gfdeko.nl
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