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Tijdens de Algemene Leden 
Vergadering van de VBA, eind 
november in MBO College Poort, 
werd door het bestuur van de VBA 
aan de aanwezige leden duide-
lijk gemaakt dat de VBA zich in 
2019 meer wil presenteren aan 
het grote publiek in Almere.

Op allerlei gebied wordt er in de stad al 
samengewerkt met vele partijen, maar 
het is zeker zo belangrijk dat ook het 
grote publiek in Almere en omstreken 
weet waar we als VBA voor staan en 
voor wie we dat doen. Communicatie 
en zichtbaarheid zijn daarbij de sleu-
tel om die doelstelling te verwezen-
lijken. 

Bedrijfskringen en Themakringen
Half november werden in de raadzaal 
van het Stadhuis in Almere door bur-
gemeester Franc Weerwind KVO-certi-
ficaten (Keurmerk Veilig Ondernemen) 

uitgereikt aan diverse werkgroepen op 
Bedrijfsterreinen die voldoen aan de 
doelstelling: schoon, heel en veilig. 
De VBA bedrijfskringen werken nauw 
samen met ondernemers en gemeente 
om aan die doelstellingen te voldoen 
en zullen dat in 2019 uiteraard weer 
doen.  
   
Ook de Themakringen van de VBA zul-
len in 2019 weer vele interessante 
bijeenkomsten gaan organiseren. De 
VBA Evenementen- en Communicatie 
Kring doen dat het hele jaar door. De 
HR Kring heeft het eerste evenement 
gepland op 7 februari (‘Ontwikkelin-
gen in het nieuwe Arbeidsrecht’) en de 
ICT Kring organiseert op 5 maart een 
Event dat gaat over ‘Email marketing 
en E-Commerce’. De MVO Kring heeft 
vóór de zomer ‘Energy: the next level‘ 
op de agenda staan. (datum volgt). Tij-
dens de ALV werd het startsein gege-
ven voor de nieuwe VBAThemakring:    
Onderwijs & Arbeidsmarkt. Via de 
agenda op de website van de VBA 
(www.vba-almere.nl) en via Nieuws-
brieven wordt u hiervan op de hoogte 
gehouden. 

Main Energy Business 
Challenge, Almere City Run 
en Rabo Business Relay 
De VBA zal zich eind maart presente-

ren aan het grote publiek door mee 
te doen aan de Business Challenge. 
Vanaf de Grote Markt in Almere zul-
len tientallen auto’s via een fraaie 
route heen en weer rijden naar 
Reims in Frankrijk. Die auto’s worden 
ingezet en bereden door Almeerse 
ondernemers, die binnen hun net-
werk sponsorgeld hebben opgehaald 
voor het goede doel. Dit jaar is dat 
goede doel ‘Make a Wish’.

Half juni zal 
een team van 
de VBA deel-
nemen aan de 
Almere City 
Run en tijdens 
de traditionele 
Summerbreak 
Party van de VBA zullen diverse 
‘ondernemende’ teams de strijd met 
elkaar aangaan tijdens een Beach 
volleybal toernooi. Het spreekt bijna 
vanzelf dat de VBA in september van 
dit jaar acte de préséance zal geven 
tijdens de Rabo Triathlon Business 
Relay; een evenement met interna-
tionale allure. 

VBA-bestuurslid Salah Assalhi  Verantwoordelijk voor: 

regionale betrekkingen en themakringen
“Ik geloof in Almere, we zien 
hier een duidelijke groei” “Ik 
geloof in Almere, Almere heeft 
potentie en we zien hier een dui-
delijke groei. Als VBA-bestuurs-
lid zou ik er graag aan bijdragen 
om deze groei nog beter uit te 
laten komen.”

Aan het woord is Salah Assalhi; vesti-
gingsdirecteur van Mth in Almere en 
daarmee één van de aandeelhouders 
van een accountants organisatie met 
in totaal 16 vestigingen en bijna 500 
medewerkers. Eind november is hij 
benoemd tot bestuurslid van de VBA. 
Salah (45) is getrouwd en heeft drie 
dochters; één van dertien jaar oud 
en een tweeling van acht jaar oud. 
Sinds 1999 is hij in dienst bij Mth, 
nadat hij drie jaar bij de Rabobank in 
Weesp had gewerkt. Hij is aanvanke-
lijk begonnen als assistent-accoun-
tant en uiteindelijk opgeklommen 
tot vestigingsdirecteur en partner. 
Sinds 2005 woont hij met zijn gezin 
in Almere. 

Spin in het web
Salah heeft een duidelijke visie 
op het uitbreiden van de groei 
van VBA: “Aan de Gooische kant 
zou ik de samenwerking tussen 
bedrijven(terreinen) en VBA willen 
bevorderen. De VBA moet een spin 
in het web worden. We hebben maar 
liefst 25.000 bedrijven in Almere en 
er is een mooie groei waarneembaar, 
maar er valt ook nog veel winst te 
behalen. In mijn nieuwe functie als 
VBA-bestuurslid hoop ik eraan bij te 

dragen om de groei van het bedrijfs-
leven in Almere nog beter uit te laten 
komen”, licht Salah zijn visie toe. 
Vanuit zijn functie als vestigingsdi-
recteur van Mth Almere heeft Salah 
veel met ondernemers te maken: 
“Het lokale bedrijfsleven vormt de 
hoofdmoot van onze cliëntenkring; 
een mix van jonge ondernemers met 
pioniersgeest en gerenommeerde 
bedrijven die naar Almere verhuis-
den om hun expansie verder vorm 
te geven.”

Prettige werkomgeving
Salah heeft bij de nieuwe locatie van 
de vestiging van Mth aan de Verster-
kerstraat duidelijke keuzes gemaakt: 
“We hebben voor ons pand van Mth 
gekozen voor een mooie locatie aan 
de A6 waar onze klanten en mede-
werkers een prettige werkomge-
ving hebben. De bereikbaarheid is 
hier goed en het is een mooi, modern 
pand dat van alle gemakken is voor-
zien. Het is van belang dat mede-
werkers met plezier naar het werk 
gaan. Als er bijvoorbeeld een belang-
rijke schaats- of voedbalwedstrijd is, 

dan mogen mijn medewerkers onder 
werktijd daarnaar kijken. Sterker 
nog, ik stimuleer dat. Het geeft een 
gevoel van saamhorigheid. Dat soort 
zaken kan bijdragen aan het werk-
plezier van medewerkers. 

Ruimte voor maatschappelijke 
organisaties
Actief meebouwen en voortvarend 
meegroeien is vanaf het eerste 
moment de doelstelling geweest van 
ons kantoor in Almere. Ook is hier in 
ons pand ruimte voor maatschappe-
lijke organisaties; goede doelen die 
op zoek zijn naar een vergaderruimte 
kunnen zich bij ons melden. Ik vind 
het belangrijk dat we ons steentje 
bijdragen aan de maatschappij. Ook 
vind ik het van belang om bij te dra-
gen aan het opleiden van jongeren. 
We proberen elk jaar wel een aan-
tal stageplekken te realiseren”, aldus 
Salah. 
Dat sociale is iets dat Salah van huis 
uit heeft meegekregen: “Ik ben soci-
aal opgevoed. Het was en is altijd 
belangrijk voor me geweest om 
mee te doen in de omgeving waar 
je woont en actief bij te dragen aan 
de leefbaarheid van de omgeving. 
Zo ben ik jarenlang penningmees-
ter van het Rode Kruis geweest 
en ben ik momenteel naast mijn 
bestuursfunctie bij het VBA onder 
andere ook actief als penningmees-
ter van de ‘Almeerse uitdaging’. Bij 
Mth spreekt het me aan dat com-
mercieel zijn en tegelijkertijd maat-
schappelijk betrokken zijn hand in 
hand gaan.”

VBA nog meer zichtbaar in 2019

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

Laat het weten via ons secretariaat  
036 - 53 383 93 – info@vba-almere.nl 
of bel onze relatiemanager Hank Ydema:  
06 - 14 998 429, of mail hem:  
relatiemanager@vba-almere.nl.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 
de VBA werd op 27 november 2018 ge-
houden in het prachtige nieuwe pand van 
ROC Flevoland in Almere Poort. Na afloop 
van de ALV werd aan twee studenten van 
ROC Poort een cheque uitgereikt die sym-
bool staat voor een VBA-studentenlidmaat-
schap.  

Alle laatste jaarstudenten van ROC Flevo-
land en Windesheim kunnen zich hiervoor 
kosteloos aanmelden. Op deze manier moe-
digen we jonge ondernemers aan om lid te 
worden van de VBA, zodat we jong en oud 
ook met elkaar kunnen verbinden. Deze ge-
legenheid was ook hét moment om de nieu-
we themakring Onderwijs & Arbeidsmarkt 
te introduceren en we hopen hierin naast 
ervaren VBA-leden ook veel studentleden 
terug te zien. Bestuurslid Mark Vlasblom 
heeft deze themakring in zijn portefeuille 
en u kunt zich nu ook voor deze themakring 
aanmelden.

Als ik terugkijk op ons verenigingsjaar, dan 
hebben we weer mooie activiteiten geor-
ganiseerd en nuttige contacten gelegd. Dit 
zetten we respectievelijk voort en we brei-
den deze verder uit. Als u voor 2019 ook 
een activiteit wilt (mede)organiseren of 
een goed idee heeft ten behoeve van onze 
vereniging, dan horen we dat echt heel 
graag. Misschien wordt dit wel uw goede 
voornemen voor het nieuwe jaar? Welk 
goed voornemen u natuurlijk ook maakt, 
ik wens u alle kracht om dat vol te houden. 
Daarbij wens ik u hele fijne kerstdagen en 
een voortvarend en gezond 2019. Hopelijk 
zie ik u op de nieuwjaarsreceptie op 2 janu-
ari 2019. Ik kijk er naar uit.

Kimberley Valentien
Voorzitter VBA

Voortzetten  
en uitbreiden

‘Grenzeloos ontmoeten’
N I E U W J A A R S R E C E P T I E    2019

Gemeente Almere en Vereniging Bedrijfskring Almere  
nodigen u van harte uit voor de

NIEUWJAARSRECEPTIE OP WOENSDAG 2 JANUARI 2019

PROGRAMMA
Tijdens het plenaire programma houdt de burgemeester zijn Nieuwjaarsspeech. 
Daarnaast worden de Bonifatiusspeld (de hoogste Almeerse onderscheiding) 
en de Onderneming van het Jaar-prijs uitgereikt. Het Almeers Jeugd Symfonie 
Orkest (AJSO ) zorgt voor de muzikale omlijsting. Zangeres Lisa Lois verzorgt de 
vocale invulling en danser Redouan Ait Chitt prikkelt de toeschouwer visueel.

De plaatsen voor het programma in de Grote Zaal zijn beperkt. Aanmelden kan 
tot uiterlijk 21 december 2018 via de link: www.almere.nl/nieuwjaar 

We zijn een stad waar we  
elkaar grenzeloos ontmoeten.  

Onafhankelijk van leeftijd,  
achtergrond, cultuur of geloof  

met elkaar samenwerken, elkaar 
respecteren, nieuwsgierig zijn en 

interesse hebben in elkaar.

Franc Weerwind

LOCATIE
KAF

Esplanade 10-12
1315 TA Almere

PROGRAMMA
De deuren van KAF openen  
om 19.00 uur, de start in de  
Grote zaal is om 19.30 uur.  
Om 21.00 uur genieten we  

in de Foyer na met een  
drankje en een hapje.


