
C O L U M N

VBA THEMAKRINGEN en meer… 

PRAKTISCH MAAR 
AFSTANDELIJK! 

• • •
Op 26 mei 2020 hield de VBA de Algemene 
Leden Vergadering online, waarvoor ruim 85 
leden zich hadden aangemeld. Wat mogelijk 
hielp, was het vooruitzicht op een rijk gevuld 
borrelpakket met diverse alcoholische en non-
alcoholische drankjes en borrelhapjes zoals 
vispaté, kaas en gekruide toastjes, die iedere 
aanmelder zou ontvangen om zodoende na de 
ALV nog even gezellig digitaal na te borrelen. De 
ALV werd perfect geleid door ons secretariaat, 
die inmiddels al veel ervaring had opgedaan bij 
andere digitale vergaderingen. 

Tijdens de vergadering ontdekte ik hoe zeer 
deze vorm van vergaderen misschien wél dé 
praktische oplossing is om voortgang te houden, 
maar tegelijk ook enorm afstandelijk is. Ik vond 
het onprettig en ik kon alleen maar hopen op de 
spoedige versoepeling, zodat we daarna weer 
fysiek bij elkaar kunnen komen. Hopelijk is onze 
volgende ALV in november 2020 weer fysiek.

Die versoepeling kwam en nu weten we dat 
we in augustus weer echte bijeenkomsten 
mogen organiseren. Het ligt dus voor de hand 
om te beginnen met een Zakenuurtje. Dit 
zakenuurtje wordt speciaal, want we gaan er 
een herenigingsfeestje van maken, waarbij we 
natuurlijk wel rekening houden met de geldende 
regels. Houd onze agenda in de gaten en we 
hopen jullie dan weer te zien. Ondertussen 
wensen we iedereen een heerlijke vakantie en 
behoud van een goede gezondheid.

Kimberley Valentien
Voorzitter VBA 

In juni zijn we begonnen met de introductie van een 
nieuwe, vaste, rubriek op de website van de VBA; 
het centrale communicatiekanaal van de Vereniging 
Bedrijfs kring Almere. De naam van dit item is ‘Lang 
zullen ze leden’, gebaseerd op het jarenlange VBA 
lidmaatschap dat dit bedrijf, of deze ZP-er al heeft.

At random, geen volgorde, maar gewoon heel lang lid 
van de VBA. In dit item staan twee vragen centraal: 
de globale ontwikkeling van het bedrijf gedurende de 
afgelopen decennia en de verandering van de VBA in de 
afgelopen tientallen jaren, vanuit de visie van het VBA 
lid dat in deze rubriek het podium krijgt. 

Lidnummer 1
De VBA is opgericht op 11 juli 1977 en ABN AMRO 
heeft VBA-lidnummer 1. Deze bank is dus al lid vanaf 
het eerste uur. Dank daarvoor: Lang zullen ze leden…
Aan het woord is Relatiemanager Michael Keckeis, sinds 
2008 namens ABN AMRO betrokken bij het reilen en 
zeilen in Almere. “Vier jaar geleden had ik mijn bureau nog 
staan in het kantoor op Bedrijfsterrein Randstad, maar 
nu staat dat bureau formeel op de Zuidas in Amsterdam. 
Dat wil uiteraard niet zeggen dat ik helemaal weg ben 
uit Almere, want alle bestaande contacten in Almere zie 
en/of spreek ik nog regelmatig. En ik ben inderdaad nog 
regelmatig bij VBA bijeenkomsten aanwezig.

Vanzelfsprekend niet of nauwelijks in de afgelopen drie 
maanden, maar ik heb erg genoten van het borrelpakket dat 
eind mei werd rondgebracht naar aanleiding van de Online 
Ledenvergadering van de VBA. Mooi initiatief! De cruciale 
verandering die de ABN AMRO heeft doorgemaakt is die 
van ‘relatiegerichte’ naar ‘sector gerichte’ bank. Vroeger 

was het werkgebied van onze bank in Almere gericht op 
het marktgebied met klanten in Flevoland en Almere en 
we hadden ook nog een dependance in Lelystad. Sinds  
4 jaar is die focus volledig verschoven naar sectorgericht. 

Een grote familie
Voor wat betreft de verandering van de VBA in de tijd kan 
ik slechts oordelen over de laatste 12 jaar, vanaf 2008.  
Wat mij vooral opvalt, is een positieve verandering. Ik 
had vroeger de indruk dat de VBA voornamelijk bestond 
uit allemaal aparte onderdeeltjes; uit los zand zogezegd. 
De afgelopen jaren is de vereniging veel hechter, veel 
dynamischer en oogt als een grote familie, die betrokken 
is bij de ontwikkeling van de stad Almere. Een zeer 
positieve groep mensen, waarbij men probeert elkaar 
beter te leren kennen en waar mogelijk te helpen om 
verder te komen”.  <  

KAN EEN BIJSCHRIFT HIER KAN EEN BIJSCHRIFT.

Het was even wennen; eind mei de eerste, en naar 
wij hopen meteen de laatste, Online Algemene Leden 
Vergadering van de VBA. Persoonlijk contact en 
aandacht, belangrijke pijlers van de VBA, waren tijdelijk 
onmogelijk door de regels en richtlijnen vanuit de over-
heid als gevolg van de Coronacrisis. Begrijpelijk, voor 
niemand plezierig, maar wel realiteit!

In juni en juli zijn er gelukkig al de nodige versoepelingen 
mogelijk geworden, waardoor ondernemers weer 
kunnen gaan denken richting toekomst. De economische 
schade is op dit moment nog moeilijk te overzien door 

allerlei tijdelijke ondersteunende regelingen vanuit 
de overheid, maar dat er in verschillende branches 
slachtoffers gaan vallen is wel duidelijk.

Wij als VBA roeien met de riemen die we hebben en gaan 
uit van het principe wat er wel kan. Op dit moment hebben 
we onder voorbehoud van de actualiteit voorzichtig 
gepland om eind augustus voor het eerst weer fysiek bij 
elkaar te komen en ook de diverse VBA Themakringen 
zijn van plan om in de tweede helft van 2020 weer een 
aantal interessante bijeenkomsten te gaan organiseren.

De VBA Evenementen- en Communicatie Kring doen 
dat eigenlijk al het hele jaar door. De HR Kring heeft 
in het eerste kwartaal van 2020 helaas een tweetal 
evenementen moeten annuleren, maar we gaan ervan 
uit dat dit alsnog gaat gebeuren in het najaar. De ICT 
Kring is van plan in september een bijeenkomst te 
organiseren rondom Hybride vergaderen en de MVO 
Kring is begin juli bij elkaar geweest om het programma 
voor najaar 2020 te bespreken. Datzelfde geldt voor de 
Themakringen Internationaal Ondernemen, Innovatief 
Vastgoed en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Mooi nieuws 
is ook de intentie om een Themakring Sport & Leisure 
onder de paraplu van de VBA op te richten. < 

We houden u op de hoogte via de agenda op de website 
van de VBA (www.vba-almere.nl), Social Media en 
Nieuwsbrieven. 

Wilt u lid worden van de VBA en  
met ons meegroeien?

Laat het weten via ons secretariaat:  
036 533 83 93, info@vba-almere.nl
of onze relatiemanager 
Hank Ydema: 06 14 998 429, 
relatiemanager@vba-almere.nlG
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LANG ZULLEN ZE LEDEN: 
ABN AMRO
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