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ABA DOET ME E R

‘Het is belangrijk, zeker in deze tijd, om de
toegevoegde waarde van onze businessclub voor
onze leden nog beter zichtbaar en merkbaar te
maken’, zegt ABA-bestuurder Roy Klockenbrink.
‘ABA is een zakelijk platform en beoogt de
persoonlijke en zakelijke banden tussen de leden
te bevorderen. Ook als er niet gevoetbald wordt.
Juist nu, willen wij onze leden dichter bij elkaar
brengen. Hoe? Op verschillende manieren.
Laten we beginnen met de ABA app.’
ABA-APP
‘De ABA-app is niet meer weg te denken en is

het belangrijkste communicatieplatform om
vanuit ABA de leden te informeren. Maar de app
is ook bedoeld om leden onderling met elkaar
in contact te brengen. Dat gebeurt ook. Zo zijn
er twee belangrijke nieuwe functionaliteiten
aan de app toegevoegd. Dat zijn: ‘Leden voor
goede doelen’ en ‘Leden voor leden’. Bij de
goede doelen zien we verschillende mooie
initiatieven van onze leden die in deze tijd zeer
toepasselijk zijn. De intentie is andere ABA-leden
te enthousiasmeren en op ideeën te brengen om
deze doelen ook te ondersteunen. Daarnaast is
‘Leden voor leden’ een podium waar ABA-leden
zakelijke aanbiedingen onder de aandacht
brengen. Voorwaarde is wel dat deze voldoen
aan de zogeheten drie V’s: Voordeel, Voorrecht
en Voorrang voor ABA leden. Het uitgangspunt
is dat leden via de app leads kunnen generen
binnen het zakelijke ABA netwerk. Dit sluit weer
aan bij onze mission statement om het grootste,
meest exclusieve, onaf hankelijke zakelijke
platform in Nederland te zijn met voetbal als
bindende factor. Zelfs in tijden dat er even niet
gevoetbald wordt.’
A B A AC T I E F O P L I N K E D I N
Naast de ABA-app hebben we inmiddels ook een

Natuurlijk weten wij allemaal dat de coronacrisis de
hele wereld op z’n kop gezet heeft. Daar hoeven wij in
dit artikel niet veel woorden aan vuil te maken. Veel
liever melden wij u wat onze concrete plannen zijn om –
ondanks de beperkingen waar we allemaal mee te maken
hebben – invulling te geven aan ‘ABA doet meer.’
Te k s t : P e t e r Z w e t s l o o t
B e e l d: G i u s e p p e To p p e r s
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eigen bedrijfspagina op LinkedIn ingericht. In
business-to-business is LinkedIn hét podium van
alle social media. Dus hoog tijd om LinkedIn in de
communicatie van ABA te betrekken. Wij nodigen
u dan ook van harte aan om ABA te volgen op:
www.linkedin.com/company/ajax-businessassociates
HART ONDER DE RIEM
‘Rond de tijd dat de competitie normaal

gesproken zou eindigen – en er mogelijk weer
een schaal aan de prijzenkast toegevoegd had
kunnen worden – hebben wij onze leden een
kaart gestuurd om hen een hart onder de riem te
steken. Daarop hebben we veel positieve reacties
ontvangen en ook diverse oproepen om, zodra
dat verantwoord is, weer bij elkaar te komen.
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K L E I N S C H A L I G E B I J E E N KO M S T E N
‘Als bestuur beseffen wij echter ook dat de

Nederlandse corona-aanpak erop gericht is het
virus maximaal onder controle te houden, de
zorg niet over te belasten en kwetsbare mensen in
de samenleving te beschermen. Daarom zal ABA
voorlopig – waarschijnlijk vanaf medio augustus
2020 – alleen kleinschalige business-to-business
bijeenkomsten organiseren waarbij altijd 1,5
meter afstand tot elkaar moet worden gehouden
en maximaal 30 personen aanwezig mogen
zijn. Hoewel voor events op buitenterrassen
geen maximum aantal personen geldt, acht het
bestuur dit nog niet opportuun. Bovendien moet
dan iedereen met onderlinge afstand aan een
tafel zitten. Dat vinden wij niet helemaal passen
bij ABA events.’
ABA AFSLUITINGSEVENT
Wat kunnen en gaan wij wel doen? Zodra het

Dat bevestigt de behoefte van onze leden om, ook
buiten het voetbal om, contact te kunnen leggen,
elkaar beter te leren kennen, te netwerken en meer
uit het lidmaatschap van het zakelijk netwerk
te halen. Juist in deze tijd is het belangrijk om
bijeenkomsten te organiseren, geven onze leden
aan.’
AC T I V I T E I T E N E N V I TA L I T E I T
‘Natuurlijk wil het bestuur dat ook, door leden

zo snel mogelijk weer uit te nodigen voor mooie
ABA-events. Ook omdat wij leden tegemoet
willen komen, omdat afgelopen seizoen minder
thuiswedstrijden bezocht konden worden.
Daarover is – zoals eerder gecommuniceerd –
geen restitutiekorting verstrekt. Die financiële
ruimte van ongeveer 10% van de contributie willen
wij besteden aan activiteiten en de toekomstige
vitaliteit van ABA.’

Coronavirus onder controle is en het verantwoord
is om een evenement te organiseren gaan wij dat
ook doen. Wij hopen aan het einde van het seizoen
2020/2021 een ABA afsluitingsevent te mogen en
kunnen organiseren. Wat wij in ieder geval na de
zomer gaan doen, is het organiseren van een ABA
golfdag. Deze golfdagen werden in het verleden zeer
gewaardeerd. Het lijkt daarom een goed moment
om de ABA golfdag weer nieuw leven in te blazen.
De datum en locatie worden, zodra bekend, via de
ABA-app gecommuniceerd en ook het aanmelden
kan via de app.’
VO LG E N D S E I Z O E N
Hoewel het allerminst zeker is dat er vanaf
de competitiestart weer publiek bij de

thuiswedstrijden van Ajax, en dus ook bij ABA,
aanwezig kan zijn, hebben onze leden vanuit
AFC Ajax en ABA een voorstel ontvangen
over de verlenging van de business seats en het
lidmaatschap voor het volgend seizoen. In het
voorstel van Ajax komt het er op neer dat het risico
van het niet kunnen bezoeken van thuiswedstrijden
volledig gedragen wordt door AFC Ajax. ABA volgt
die lijn. De voorstellen van Ajax en ABA kunnen
rekenen op een gezond draagvlak en hebben
nauwelijks tot opzeggingen geleid.
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